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Avainkäsitteet  
Organisaation toimintaympäristö 
Organisaation toimintaympäristöllä tarkoitetaan organisaation toimintaolosuhteita ja -
rakenteita, jotka vaikuttavat organisaatioon ja sen toimintaan. Toimintaympäristö ja-
kautuu sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön. Sisäinen toimintaympäristö on 
pääosin organisaation johtamis- ja hallintovallassa (esim. sisäiset toimintarakenteet, 
työympäristö), ulkoinen ei (esim. lainsäädäntö).  Organisaatiolla on kuitenkin rajalliset 
mahdolliset mahdollisuudet vaikuttaa myös ulkoiseen toimintaympäristöön tai ainakin 
joihinkin sen osiin (esim. markkinakysyntä ja -tarjonta). 
Työympäristö 
Työympäristö muodostuu työtiloista, joissa organisaatio ja sen jäsenet toimivat ja työs-
kentelevät. Työtilat muodostuvat konkreettisista, helpommin määriteltävistä ja fysi-
kaalisesti mitattavista sekä abstraktimmista, kokemuksellisista, vaikeammin määritel-
tävistä ja fysikaalisesti mitattavista työtiloista. Konkreettisempia tiloja voivat olla esi-
merkiksi fyysiset ja virtuaaliset työtilat, abstraktimpia esimerkiksi henkiset ja sosiaa-
liset työskentelytilat.  
Toimitilat   
Toimitiloilla tarkoitetaan yhden tai useamman organisaation tai toimipisteen fyysistä 
tilaympäristökokonaisuutta, jossa organisaation jäsenet sekä asiakkaat ja sidosryhmät 
voivat toimia ja työskennellä erilaisissa virtuaalisissa, henkisissä ja sosiaalisissa ti-
loissa. Toimitiloiksi luetaan kaikenlaiset toimitilat riippumatta toimialasta ja työn 
luonteesta. Siten toimitiloilla tarkoitetaan toimisto- ja kokoustilojen lisäksi esimerkiksi 
opetustiloja, laboratoriotiloja, terveyskeskus- ja sairaalatiloja, varastotiloja, teollisuus-
tiloja, liikuntatiloja, majoitustiloja jne. 
Työympäristökehittäminen 
Työympäristökehittämisellä tarkoitetaan organisaation ja sen toiminnan kehityksen tu-
kemista ja/tai edistämistä kehittämällä organisaation työympäristöä ja siellä toimi-
mista. Työympäristökehittämistoimenpiteet voivat kohdistua suoraan tai välillisesti 
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fyysisiin, virtuaalisiin, henkisiin ja sosiaalisiin tiloihin. Pyrkimyksenä on jaettu, yhtei-
nen käsitys lähtötilannetta paremmasta ja hyväksyttävämmästä tilanteesta sekä tällai-
sen tilanteen saavuttaminen. 
Toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu   
Toimintalähtöisellä työympäristösuunnittelulla tarkoitetaan WorkPlacePlanning (Pen-
nanen, 2004) -teorian ja -menetelmän mukaista fyysisen tilaympäristön eli toimitilojen 
suunnittelua. Suunnittelun lähtökohta ovat organisaation toiminta, talous ja niiden tar-
peet ja reunaehdot. Pääpaino suunnittelussa on organisaation toimintojen sekä toimi-
tilaresurssien yhteensovittaminen. Pyrkimyksenä on, että organisaatio kohdentaa so-
pivasti katsotulla tavalla rahavaroja toimitiloihin suhteessa toimintaansa, talouteensa 
ja niiden reunaehtoihin. Tämä tapahtuu käyttäen apuna tietomalliavusteisesti tuotettua 
valinta- ja päätöksentekoinformaatiota sekä organisaation sitouttamista prosessiin ja 
informaatioon. Suunnitteluun voi liittyä arkkitehtisuunnittelua esimerkiksi tilasijoitus-
kaavioiden muodossa. Yksityiskohtaisempi arkkitehtisuunnittelu seuraa toiminnallista 
työympäristösuunnittelua käyttäen lähtötietona siinä tuotettua tietoaineistoa. 
Toimintalähtöinen työympäristökehittäminen 
Toimintalähtöisellä työympäristökehittämisellä tarkoitetaan sellaista työympäristöke-
hittämistä, jossa sovelletaan toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun teoriaa ja me-
netelmää. 
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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Tässä työssä tutkitaan sellaisen työympäristökehittämisen muutos- ja kehitysvaikutuk-
sia organisaation toimintaan ja työympäristöön, joita tuetaan toimintalähtöisellä työ-
ympäristösuunnittelulla (Pennanen, 2004). Tässä työssä tällaista työympäristökehittä-
mistä kutsutaan toimintalähtöiseksi työympäristökehittämiseksi. Tutkimus tapahtuu 
kahden tapaustutkimuksen avulla. Aineistonkeruuhetkellä ensimmäisessä tapauksessa 
työympäristön kehittämisprosessi oli kohdeorganisaation näkökulmasta jo päättynyt. 
Toisessa tapauksessa se jatkui, mutta toiminnallinen työympäristösuunnittelu oli jo 
tehty. 
Työn toimeksiantaja tuottaa toimintalähtöistä työympäristösuunnittelua asiantuntija-
palveluina julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden työympäristökehittämiseen 
Haahtela Workplace Planning -konseptilla. Palvelutuotannon loppuasiakkaat – työym-
päristökehittämisen kohdeorganisaatiot – toimivat mm. koulutuksen ja tutkimuksen, 
terveydenhuollon, yhteiskunnan turvallisuuden, rahoituksen sekä kaupan aloilla. Ti-
laajana toimii joko loppuasiakas tai tämän fyysisten työtilojen eli toimitilojen omistava 
kiinteistöalan toimija. 
Työn tekijän ja ohjaajan havaintojen mukaan jonkinlainen organisaatiomuutos ja sen 
suunnittelu ovat usein olleet keskeisiä lähtökohtia niissä asiakasprosesseissa, joiden 
osaksi toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu on kytketty. Vastavuoroisesti työ-
ympäristösuunnittelun on havaittu vaikuttavan toiminnan ja työn suunnitteluun ja jär-
jestämiseen. Toisinaan toiminnan ja työn muutokseen ja sen suunnitteluun on ajau-
duttu toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun myötä – esimerkiksi yhdistämään 
päällekkäistä toimintaa, muuttamaan toiminnan sijaintia, muuttamaan toiminta-aikoja, 
toimimaan yhteiskäyttöisissä tiloissa omien tilojen sijaan, ryhmittymään uudelleen toi-
mistohuoneista avotoimisto- tai monitilaympäristöön, tiivistämään vuorovaikutusta ja 
päivittäistä kanssakäymistä, sopimaan pelisäännöistä tilojen käytön ja -varausten suh-
teen, uudelleenorganisoimaan tiloihin tarjottavaa tukipalvelutuotantoa jne. 
Kaikissa organisaatiossa on myös lähtökohtaisesti oltu tavalla tai toisella tyytymättö-
miä sen hetkisiin toimitiloihin. Ne on esimerkiksi havaittu liian pieniksi tai suuriksi 
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suhteessa toiminnan volyymiin, niitä on pidetty kohtuuttoman kalliina suhteessa talou-
delliseen raamiin, niiden ei ole nähty mahdollistaneen halutunlaista toimintaa ja työtä 
tai niitä on pidetty liian huonokuntoisina, vanhanaikaisina tai huonolaatuisina. (Pen-
nanen, 2016)  
Työn tekijän ja ohjaajan havaintojen mukaan suunnitelmapuite toiminnaksi ja toimiti-
loiksi on muotoutunut organisaation jäsenten ja työympäristösuunnittelun asiantunti-
joiden välisessä vuorovaikutus-, tiedonvaihto- ja tiedonkäsittelyprosessissa. Siinä asi-
antuntijan tavoitteena on ollut tuottaa sellainen kuvaus tulevaisuuden fyysisestä työ-
ympäristöratkaisusta, jota kohdeorganisaation päätöksentekijät pitävät hyväksyttävänä 
ja johon he ovat sitoutuneet.  Prosessissa tuotetun suunnitelman toimeenpano ja toteu-
tus ovat käytännössä olleet samanaikaisia usein varsiin mittavien toiminnan, työn ja 
työympäristön muutosten kanssa – toiminnan volyymi on muuttunut, organisaatiora-
kenteet ovat muuttuneet ja toimitilat ovat muuttuneet niin sijainniltaan, laadultaan kuin 
määrältäänkin. 
1.2 Tutkimuksen haaste, pääkysymys ja tavoitteet 
Työympäristökehittäminen tapahtuu aina organisatorisessa kontekstissa. Tutkimuksen 
lähtöolettamana on, että työympäristökehittäminen myötävaikuttaa kohdeorganisaa-
tioon, sen toimintaan ja toimintaolosuhteisiin sekä niiden muutokseen ja kehitykseen. 
Tutkimuksen haasteena on se, ettei ole olemassa tutkittua, täsmällistä tietoa siitä, mitä 
ja millaisia muutos- ja kehitysvaikutukset voivat olla toimintalähtöisessä työympäris-
tökehittämisessä eli sellaisissa työympäristökehittämistapauksissa, joihin on sovellettu 
toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun menetelmää. 
Tästä haasteesta syntyi päätutkimuskysymys:  
Mitä ja millaisia vaikutuksia toimintalähtöisellä työympäristökehittämisellä on koh-
deorganisaatioihin, niiden toimintaan ja työympäristöön ja miksi? 
Tutkimuskysymys rajaa ja kohdentaa tutkimuksen ensisijaisesti työympäristösuunnit-
telun asiakasnäkökulmaan – kohdeorganisaation ja sen toiminnan muutos- ja kehitys-
näkökulmaan. Siten palvelutuottajanäkökulmat – esimerkiksi työympäristösuunnitel-
mien tuotantonäkökulma ja toimitilaratkaisun hankinta-, suunnittelu ja rakentamispro-
sessin näkökulma – ovat työssä toissijaisia. 
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Työn tutkimuksellinen tavoite on vastata päätutkimuskysymykseen eli muodostaa 
käsitys muutos- ja kehitysvaikutuksista, joita toiminnallisella työympäristösuunnitte-
lulla voi olla kohdeorganisaatioihin ja niiden toimintaan.  Tavoite jaetaan neljään 
osaan: 

- 1. osatavoite: muodostaa organisaatio-, johtamis- ja työympäristökehittämis-
kirjallisuuskatsaus ja teoreettinen viitekehys, joiden avulla käytännössä tapah-
tunutta toimintalähtöistä työympäristökehittämistä voidaan tutkia, analysoida, 
jäsentää ja tulkita organisatorisessa kontekstissaan. 

- 2. osatavoite: saada selville kahden tapauksen ja teorian avulla, mitä toiminta-
lähtöisellä työympäristökehittämisellä tavoitellaan ja edistetään kohdeorgani-
saatiossa. 

- 3. osatavoite: saada selville kahden tapauksen ja teorian avulla millaisia loppu-
tulemia sekä muutos- ja kehitysvaikutuksia toimintalähtöisellä työympäristö-
kehittämisellä on kohdeorganisaatioissa. 

- 4. osatavoite: saada selville, mitkä tekijät selittävät lopputulemien ja vaikutus-
ten syntyä ja/tai syntymättä jäämistä. 

Työn ja sen tulosten avulla voidaan tunnistaa ja arvioida 
- toimintalähtöisen työympäristösuunnittelu -palvelukonseptin toimivuutta ja 

jatkokehitysmahdollisuuksia sekä  
- muun asiantuntija- ja digipalvelutarjoaman jatkokehitysmahdollisuuksia. 

Tämä voi tapahtua työn myötä ilmenneistä ja havaituista asiakasvaikutuksista, asia-
kaskokemuksista, asiakastarpeista ja asiakasprosesseista käsin.  
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1.3 Työn rakenne  
Työ koostuu johdannosta (luku 1), kirjallisuuskatsauksesta (luku 2), tutkimuksen teo-
reettisesta viitekehyksestä (luku 3), tutkimusmenetelmä ja -aineistokuvauksesta (luku 
4), tapaustutkimustulosten kuvauksesta (luku 5), pohdinnasta (luku 6) sekä lähteistä ja 
liitteistä.  Kirjallisuuskatsauksella luodaan empiirisen tutkimuksen teoreettinen viite-
kehys. Tutkimusmenetelmissä ja -aineistossa esitetään kolme päätutkimuskysymyk-
sestä johdettua alakysymystä ja kuvataan, mihin tietoaineistoon ne perustuvat, mistä 
tieto on peräisin, miten tieto on kerätty sekä miten sitä on käsitelty ja analysoitu. Tu-
loksissa esitetään tapaustutkimustulokset. Pohdinnassa vastataan päätutkimuskysy-
mykseen esittämällä tapaustutkimustuloksista ja teoriasta johdetut työn tärkeimmät 
teoreettiset tulokset sekä päätelmät. Pohdinnassa esitetään myös suositukset työympä-
ristökehittämisen osapuolille, arvioidaan työn ja tulosten luotettavuutta ja yleistettä-
vyyttä, pohditaan työn tieteellistä ja käytännöllistä merkitystä ja hyötyä ja esitetään 
jatkotutkimustarpeet ja -mahdollisuudet.  
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2 Kirjallisuuskatsaus 
Tässä luvussa toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu asetetaan työympäristöke-
hittämisen sekä organisaatioiden ja johtamisen teoriakontekstiin. Näin empiiriselle 
osiolle muodostuu teoreettinen viitekehys ja malli. Työssä kerättyä tutkimusaineistoa 
analysoidaan ja tulkitaan sekä kirjallisuutta, että erikseen rakennettua viitekehystä ja 
mallia hyödyntäen. Teoreettinen viitekehys toimii työssä tutkimusvalon ja suurennus-
lasin tavoin. Valo auttaa näkemään tarkastelun kohteet kirkkaasti ympäristössään, 
suurennuslasi rajaamaan kohteet ympäristöstään sekä näkemään ne selväpiirteisesti. 
Teoreettinen viitekehys ammentaa tiedon yhteisöllisestä rakentumisen, työympäristö-
suunnittelun ja -johtamisen, organisaatioiden ja organisaatiomuutoksen sekä muutos-
johtamisen teoriasta ja kirjallisuudesta. Mitä ajatellaan, mistä puhutaan ja mitä näh-
dään, sitä tehdään, mitataan, tutkitaan ja kehitetään. 
Luvuissa 2.1, 2.3 ja 2.4 rakennetaan käsitys organisatorisesta todellisuudesta ja sen 
kirjosta. Luvussa 2.2 rakennetaan käsitys työympäristökehittämisestä ja toiminnalli-
sen työympäristösuunnittelun roolista siinä. Luvussa 3 nivotaan yhteen luvun 2 antia. 
2.1 Tiedon yhteisöllinen rakentuminen työn perusolettamuk-

sena  
Tässä luvussa käsitellään tiedon yhteisöllistä rakentumista. Kyse on ihmisten välisistä 
kommunikaatio- ja vuorovaikutusprosesseista ja niiden vaikutuksista. Luvun tarkoitus 
on auttaa työn lukijaa näkemään ja tiedostamaan universaalit olosuhteet, joissa tie-
tomme, ymmärryksemme ja totuuskäsityksemme muodostuvat ja joissa niihin liittyvä 
tai pohjautuva toimintamme, kuten päätöksentekomme ja valintamme tapahtuvat.  
2.1.1 Tiedon yhteisöllisen rakentumisen teoria 
Työn perusolettamus on, että tämä työ muun tutkimuksen ja tiedon lailla on viime 
kädessä yhteisöllisesti rakentunutta tietoa, joka perustuu yhteiskunnassa ja yhteisössä 
kyseisellä ajanhetkellä käytettäviin merkkeihin ja niille annettuihin merkityksiin – eri-
tyisesti sanalliseen kieleen, elekieleen, käsitteisiin, kuviin ja kaavioihin, taulukoihin, 
laskelmiin ja niiden tulkintaan. Tieto sekä sen esittämismuoto ja -tapa ovat siis aina 
sidoksissa yhteen tai useampaan yhteisöön, yhteisön arvostuksiin, uskomuksiin, ajat-
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telutapoihin, kieleen ja merkkeihin, normistoihin, rooleihin, sosiaaliseen kanssakäymi-
seen ja ihmisten välisiin vuorovaikutusprosesseihin joissa asioita ja tapahtumia tulki-
taan ja niille annetaan merkityksiä.  
Edellä mainittu pätee myös toimintalähtöisessä työympäristökehittämisessä tuotettuun 
ja käsiteltävään tietoon sekä siihen liittyviin päätöksiin ja valintoihin. Vuorovaikutuk-
seen osallistuvat ja heidän roolinsa, mitä ja miten tietoa vuorovaikutuksessa esitetään, 
ja millaisia totuuskäsityksiä ja uskomuksia tiedon pohjalta konstruoituu vaikuttaa sii-
hen, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Se puolestaan vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia 
työympäristösuunnittelulla on kohdeorganisaatioon ja todellisuuteen, jossa se sittem-
min elää ja toimii. 
Tässä työssä todellisuus – siis se, mitä yhteisössä tai yhteisöissä pidetään totena – luo-
kitellaan sosiaaliseen eli yhteisölliseen ja kokemukselliseen todellisuuteen sekä reaa-
litodellisuuteen (Berger & Luckmann, 1966, s.65-70).  Yhteisöllisen todellisuuden ta-
solla totta on juuri se, mitä ihmiset pitävät totena sosiaalisissa vuorovaikutusproses-
seissa. Siksi totuus on aina näkökulma-, yhteisö- ja ryhmäsidonnainen. Yhteisölliseen 
todellisuuteen kuuluu esimerkiksi kohdeorganisaation tai työympäristösuunnittelun 
toteuttajaorganisaation ja niiden toimijaryhmien vallitsevat totuuskäsitykset. Näitä 
voivat olla esimerkiksi vallitsevat ajattelu- ja tarkastelutavat tai näkemykset siitä, 
mistä on kysymys ja miten asiat ovat. Reaalitodellisuuteen kuuluu fyysinen, aineelli-
seen todellisuus – esimerkiksi toimitilaympäristöksi kutsumamme. Annamme siis re-
aalitodellisuudelle yhteisössä tulkintoja yhteisöllisestä todellisuudestamme käsin. 
Totuuskäsitykset riippuvat siis käsityksen muodostajista ja yhteisöstä, jossa käsitys 
muodostetaan – esimerkiksi käsityksen muodostajien aiemmista kokemuksista ja per-
soonallisuudesta sekä kielestä, käsitteistä, ajattelutavoista, oppirakennelmista ja mitta-
reista. Niiden avulla yhteisössä on totuttu kuvaamaan jotakin reaalitodellisuudessa ko-
ettua tai havaittua asiaa ja ilmiötä. Tällainen asia tai ilmiö voi olla esimerkiksi työil-
mapiiriksi kutsumamme kokemuksellinen ilmiö tai toimitilankäytöksi kutsumamme 
toiminta, joka tapahtuu toimitilojen rajaamassa fyysisessä tilassa. 
Edellä esitetty työn perusolettamus ja todellisuutemme kaksiportainen luokitus perus-
tuu tiedon yhteisöllisen rakentumisen teoriaan, joiden alkuperäisinä esittäjinä tiedeyh-
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teisössä pidetään sosiaalipsykologeja Peter L. Bergeriä ja Thomas Luckmannia. Hei-
dän (1966) mukaansa todellisuudellamme on kaksi tasoa. Käsityksemme niistä – tieto 
– rakentuu sosiaalisissa vuorovaikutusprosesseissa jakaessamme jokapäiväistä todel-
lisuuttamme muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisissa vuorovaikutusprosesseissa erilai-
set merkit – kuten puhe, kirjoitus, kuvat ja kehon kieli – toimivat sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen ja yhteisöllisen todellisuuden rakentumisen välineinä. Todellisuuskäsi-
tyksemme ja ymmärryksemme perustuvat käytettyihin merkkeihin ja kieleen vaikut-
taen ajatteluumme, toimintaamme, tekoihimme ja käytökseemme yhteisössä. (Berger 
& Luckmann, 1966) 
Bergerin ja Luckmanin mukaan todellisuutemme ensimmäinen taso on fyysinen, ai-
neellinen maailma. Todellisuutemme toinen taso on kokemuksellinen, vuorovaikutuk-
sellinen ja tulkinnallinen maailma. Toisella tasolle annamme fyysiselle ja koetulle to-
dellisuudelle merkityksiä ja tulkintoja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentaen si-
ten kokemuksellista ja tulkinnallista todellisuuttamme. Esimerkkinä todellisuutemme 
kaksitasoisesta rakentumisesta Berger ja Luckmann mainitsevat ihmisen: yhtäältä ih-
minen on fyysisenä olentona keho, toisaalta ihminen kokee, näkee ja määrittelee it-
sensä mielessään ihmisenä, jossa keho on osa ihmisyyttä – todellisuuskäsitykseemme 
ihmisyydestä ja kehosta ihmisyyden osa-alueena vaikuttaa puolestaan meitä ympä-
röivä yhteisö, sosiokulttuurinen systeemi. (Berger & Luckmann, 1966, s.65-70) 
Edelleen Bergerin ja Luckmanin mukaan yhteisöllisen todellisuudessamme tapahtuvaa 
totuuskäsitystemme muodostumista voidaan selittää ulkoistamisen, objektivaation ja 
sisäistämisen käsitteiden avulla. Ulkoistamisella tarkoitetaan ihmisen omatoimista, 
kielellistä toimintaa. Objektivaatiossa ulkoistettu asia mielletään luonnolliseksi asiaksi 
ja yhteys sen alkuperään, kuten asian esittäjään, esitysmuotoon, esityspaikkaan ja esi-
tysajankohtaan katoaa. Sisäistäminen tapahtuu, kun kulttuurissa elävät ihmiset omak-
suvat sen osaksi omaa tietoisuuttaan ja ajatteluaan. (Berger & Luckmann, 1966, s.149-
193) 
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2.1.2 Toimijuus johtamisessa, työssä ja työympäristökehittämi-
sessä 

Seeckin (2012) mukaan toimijat ovat ihmisiä, jotka vaikuttavat yhteisöllisen ja reaali-
sen todellisuuden tapahtumiin. Toiminta pohjaa yksilöiden sekä yksilöiden välillä ja-
ettuihin tuntemuksiin, ajatuksiin, aiempiin kokemuksiin sekä tottumuksiin kyseisessä 
sosiokulttuurisessa kontekstissa. Toimijat ovat kaiken sosiaalisen toiminnan perusele-
menttejä. Siten toimijat ovat keskeisessä asemassa myös organisaatioissa ja organisa-
torisessa kontekstissa tapahtuvassa työympäristökehittämis- ja suunnittelu- sekä työ- 
ja johtamistoiminnassa. Toimijuus voidaan määritellä ja hahmottaa monella tavoin – 
eräs tapa hahmottaa toimijuutta on nähdä se yhden toimijan kykynä tai useamman toi-
mijan yhteisenä kykynä tehdä valintoja ja kohdistaa niitä ympäröivään maailmaan 
(Seeck, 2012, s. 49). 
Tiedon yhteisöllisen rakentumisen teorian valossa kielelliset käsitteet kuten työympä-
ristösuunnittelu, työympäristökehittäminen, organisaatio, johtaminen ja muutosjohta-
minen, toiminnot, toimitilat ja resurssit ovat abstrakteja, yhteisöllisesti rakentuneita ja 
käytettäviä käsitteitä. Niiden avulla toimijat jäsentävät ja jakavat havaintojaan, ajatuk-
siaan, kokemuksiaan ja tulkintojaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä omaksuvat 
ajatuksia ja tulkintoja toisiltaan. On esitetty, että toimijat alkavat muuttaa, muokata ja 
sopeuttaa itseään ja toimintaansa totuutena pitämäämme tietoon (Seeck, 2012, s.51). 
Niinpä käytettävät käsitteet, niihin liittyvät opit, ajattelutavat ja niiden käytön yhtey-
dessä konstruoituneet totuuskäsitykset ja tosiasiakäsitykset ohjaavat toimijoita ajatte-
lemaan, toimimaan ja jopa kokemaan erilaisin tavoin. Tämä vaikuttaa siihen, mitä niin 
reaalisessa kuin yhteisöllisessäkin todellisuudessa tapahtuu. 
2.2 Työympäristön kehittämiskäsityksiä 
Tässä luvussa käsitellään työympäristökehittämisen ja -johtamisen kenttää ja toimin-
talähtöistä työympäristösuunnittelua sen osana. Luku auttaa työn lukijaa hahmotta-
maan kahden erilaisen työympäristön kehittämispainotuksen omaavan lähestymista-
van yhtäläisyyksiä ja eroja.  Luku valaisee myös lähtökohtaisen lähestymistavan ja 
näkökulman potentiaalisia vaikutuksia – mihin ja miten eri työympäristökehittämisen 
näkökulmat, ajattelutavat ja menetelmät ohjaavat ihmisiä kohdentamaan huomionsa 
sekä keskittymään käytännön työympäristökehittämisessä ja -johtamisessa. 
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2.2.1 Kaksi näkökulmaa ja niiden työympäristökäsitys 
Työympäristöresurssien johtaminen voidaan määritellä (engl. workplace resource ma-
nagement) fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen tilan integroiduksi hallinnaksi ja orga-
nisoinniksi, jolla mahdollistetaan organisaation prosesseja saavuttamaan päämääränsä. 
Työympäristön hallinta ja organisointi (engl. workplace management) voidaan määri-
tellä työympäristön hallinnaksi ja organisoimiseksi määrällisinä resursseina sisältäen 
suunnittelun, muutoksen ja käytön.  (Nenonen ym., 2009, ss. 6-7). Työympäristön hal-
linnan ja organisoinnin kontekstissa työympäristön kehittämistä voidaan siis lähestyä 
ainakin kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisen näkökulman mukainen kehittäminen 
pyrkii integroituun työympäristöresurssien hallintaan, jossa samanarvoiseksi osaksi 
työympäristöresurssien kokonaisuutta luetaan virtuaalinen ja sosiaalinen tila. Toisen 
näkökulman mukainen työympäristön kehittäminen taas pitäytyy työympäristön mää-
rällisten resurssien hallinnan ja organisoinnin kontekstissa. 
Molemmille näkökulmille yhteistä ovat organisaation toiminnan tavoitellut tehostus-
vaikutukset: ensimmäisessä pyritään tehostamaan organisaation toimintaa paranta-
malla tietotyön tuottavuutta työympäristön avulla, toisessa tehostamalla työympäris-
töresurssien käyttöä. Mm. sosiaalisen konstruktion teorian sekä luvun 2.3 valossa ym-
märrämme, että kehittämisprosessiin osallistuvien ja sen vaikutuspiirissä olevien toi-
mijoiden mieliin muodostuva kuva ja käsitys siitä, mistä on kysymys, riippuukin pit-
kälti näkökulmasta, josta kehitetään, viestitään ja johdetaan. Näin ollen näkökulma 
vaikuttaa toimijoiden toimintaan. Yhtäältä se vaikuttaa siihen, mihin kiinnitetään huo-
miota, mistä puhutaan ja millaisia tietoisia päätöksiä ja valintoja pyritään tekemään. 
Toisaalta se vaikuttaa siihen, mihin ei kiinnitetä huomiota, mistä ei puhuta ja mistä ei 
pyritäkään tekemään tietoisia päätöksiä ja valintoja. Näkökulma vaikuttaa myös siihen 
minkä voidaan havaita muuttuneen kehittämisen myötä ja minkä ei. Edellä esitetyt 
työn tekijän tulkinnat perustuvat kahteen seuraavaan lukuun. 
2.2.2 Käsitys työympäristön kehittämisestä tietotyössä 
Tietotyön työympäristön kehittäminen nojaa tietoon ja käsitykseen, jonka mukaan fyy-
sinen, virtuaalinen, sosiaalinen ja henkinen tila vaikuttavat oleellisesti tietotyöproses-
sien tuottavuuteen ja sitä kautta tehokkuuteen ja organisaation päämäärien toteutumi-
seen. Tietyöksi määritellään työ, jonka lopputuloksena on monimutkaisia aineettomia 
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ja aineellisia tuloksia, joka syntyy hyvin kyvykkäiden ja itsenäisesti toimivien työnte-
kijöiden toimesta luomalla, käsittelemällä ja soveltamalla tietoa käyttäen teoreettisia 
käsitteitä ja työkaluja (Nenonen ym., 2009, s. 6).  
Fyysisellä tilalla tarkoitetaan rakennettua, aineellista tilaa. Virtuaalisella tilalla tarkoi-
tetaan sähköisiä yhteistyöympäristöjä ja muita virtuaalisia työtiloja. Henkisellä tilalla 
tarkoitetaan kognitiivisia rakenteita, ajatuksia, uskomuksia, ideoita ja tuntemuksia, 
joita voidaan jakaa muiden kanssa. Sosiaalisella tilalla tarkoitetaan sosiaalisesti vuo-
rovaikutuksessa jaettuja henkisiä tiloja ja tilanteita. (Nenonen ym., 2009, s. 7) 
Tietotyön työympäristön kehittämisen tavoitteena on edistää strategian toteutumista 
parantamalla tietotyön tuottavuutta. Kantavana ajatuksena on, että työympäristöä ke-
hitetään kokonaisvaltaisesti ja integroidusti organisaation päämääriä edistävien työ-
tehtävien luonteesta, erityisesti sosiaalisesta ja yhteistoimintaluonteesta, suoritettavuu-
desta, tuloksista sekä asiakaskokemuksesta ja -tarpeista käsin. (Nenonen ym., 2009, 
ss. 4-31) Tällöin siis keskitytään kehittämään fyysisiä ja virtuaalisia työtiloja, jotka 
mahdollistavat organisaation kontekstiin sopivan sosiaalisen ja henkisen tilan raken-
tumisen odotettujen tulosten aikaansaamiseksi. Keskeiseksi mielenkiinnon kohteiksi 
kehittämisessä nousevat työn tuloksiin liittyvät tarpeet, tehtävien vuorovaikutus- ja 
yhteistyötarpeet, tiedon saatavuuteen, käsittelyn ja jakamiseen liittyvät tarpeet sekä 
työympäristöön ja sen kokemuksellisuuteen liittyvät tarpeet. 
2.2.3 Käsitys toimintalähtöisestä työympäristösuunnittelusta 
Työn toimeksiantajan tuottama toiminnallisen työympäristösuunnittelun menetelmä ja 
prosessi (Pennanen, 2004) edustavat ensisijaisesti toiseksi mainittua työympäristön ke-
hittämisnäkökulmaa pitäen sisällä myös ensimmäisen näkökulman mukaisia element-
tejä. Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun teoria ja menetelmä nojaavat ajatuk-
seen, jonka mukaan toimitilainvestoinnit kilpailevat muiden investointien kanssa sa-
moista varoista. Periaatteena on, että sekä strategiaa tukemattomat toiminnot että ajal-
lisesti tai pinta-alana käyttämätön fyysinen tila ovat hukkaa, joita tulee vähentää. Vä-
hentämällä pyritään vapauttamaan niihin sitoutuvia varoja paremmin strategiaa palve-
levaan käyttöön. Toisarvoisten toimintojen aiheuttamaa hukkaa voidaan teorian mu-
kaan vähentää kyseenalaistamalla toimintojen tarvetta ja olemassaoloa. Toimitilakäy-
tön hukkaa voidaan taas vähentää yhdistämällä eri osastojen samankaltaista toimintaa 
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samaan toimitilaympäristöön, toteuttamalla useita eri toimintoja samoissa tiloissa ja 
suunnittelemalla toimitilat palvelemaan tällaista monikäyttöistä toimintaa. (Pennanen, 
2004, ss. 141-143)    
Menetelmän tavoitteena on suunnitella organisaation strategian mukainen, organisaa-
tion toimintaa ja sen arvontuottoa palveleva toiminta-toimitilaratkaisu, jossa varoja on 
kohdennettu sopivasti tilaresursseihin.  Suunnitellun toiminta-toimitilaratkaisun tulee 
olla sellainen, jota keskeiset osapuolet pitävät hyväksyttävänä ja johon he sitoutuvat. 
Menetelmässä lähdetään siitä, että toiminta-työympäristösuunnittelu, siihen liittyvä 
varojen ja resurssien kohdentaminen sekä niihin liittyvä päätöksenteko ovat monimut-
kaisen talous-teknologia-sosiaali -järjestelmän kysymyksiä, johon liittyy intressiristi-
riitoja. Oikeaa tai väärää ratkaisua ei ole olemassakaan vaan kysymyksessä on vihe-
liäinen haaste1 (engl. wicked problem), koska kyseessä on tilanne, jossa on useampi 
kuin yksi päätöksentekijä, yleensä hyvin monta. Siksi toiminta-työympäristösuunni-
telma edellyttää yhteisten näkemysten, arvostusten ja tahto- ja tavoitetilan löytymistä, 
erilaisten intressien yhteensovittamista sekä keskeisten osapuolten – erityisesti strate-
gisten ja operatiivisten päätöksentekijöiden – sitoutumista sekä prosessiin, että siinä 
tuotettuun suunnitelmaan. Suunnittelua tuleekin jatkaa siihen saakka, kunnes keskeiset 
osapuolet pitävät suunnitelmaa hyväksyttävänä ja ovat sitoutuneet siihen. (Pennanen, 
2004, ss. 141-154; Pennanen, 2018) 
Menetelmän taustateorian mukaan eri osapuolet sitoutetaan suunnitteluprosessiin ja 
sen tuloksiin affektiivisesti2 eli tunneperäisesti stimuloimalla strategista ja operatii-
vista johtoa osallistumaan yhteistyöhön ja päätöksentekoon, hajauttamalla päätöksen-
tekoa tasoille, jotka käytännössä toimivat fyysisessä työympäristössä ja vastaavat nii-
den käytöstä, käsittelemällä ja tuottamalla tietoa avoimesti ja läpinäkyvästi sekä koh-
telemalla kaikkea tietoa tasavertaisesti. Valintoja, päätöksentekoa sekä strategisen ja 
operatiivisen johdon välistä dialogia ohjataan tuottamalla tietomallinnuksen keinoin 
täsmällistä palautetietoa siitä, mitä, miksi ja kuinka paljon organisaatio tekee. Tällöin 
                                                 
1 Rittel ja Webber, 1973. Viheliäistä ongelmaa on kuvattu tarkemmin luvussa 2.4.3 Muutostapaukset, -, -tilanteet ja -haasteet. 
2 Meyer & Allen, 1991, O’Reilly & Chatman, 1996. Sitoutumista on kuvattu tarkemmin luvussa 2.4.5 Muutoskeinot muutoksen edistämisessä. 
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tietoa tuotetaan myös siitä, miten eri osapuolten toiveet, tarpeet, vaatimukset ja valin-
nat vaikuttavat toiminta-työympäristöratkaisuun, toimitilaresurssien käyttötehokkuu-
teen sekä toimitilakustannuksiin. Sitoutumiseen liittyvä haaste on, että se on jossain 
määrin ainutkertainen, ryhmä- ja henkilösidonnainen. Jos esimerkiksi kohdeorgani-
saation strateginen johto vaihtuu, tulee sitouttaminen toteuttaa ainakin tältä osin uu-
destaan. Suunnitteluprosessin aikana työympäristösuunnittelija edistää toiminnallaan 
sitoumuksen muodostumista. Suunnittelun jälkeen sitoutuneisuus tulee kyetä pitämään 
organisaation itsensä tai esimerkiksi toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun tilan-
neen kiinteistöomistajan toimesta. (Pennanen, 2004, s. 143, 150-151, Pennanen, 2018) 
Mallinnettuna, täsmällisenä palautetietona toimii toiminta-työympäristöratkaisun ku-
vaus. Siinä organisaation toiminta kuvataan toimintoluettelona muodossa. Toiminto-
jen käyttämä fyysinen työympäristö tilaluettelon ja tilakustannuslaskelmien avulla 
(Pennanen. 2004, s. 143, 150-151). Työn tekijän kokemusperäisten havaintojen mu-
kaan kuvausta täydennetään toisinaan visuaalisella informaatiolla siitä, mikä toiminta 
sijoittuu mihinkin toimitiloihin. Edelleen kokemusperäisten havaintojen mukaan työ-
ympäristösuunnittelija tuottaa kuvauksen organisaatiosta haastatteluista, dokumen-
teista ja työympäristökierroksilla kerättävään tietoon pohjautuen. Kuvaus jalostuu dia-
login myötä ja lopullisen kuvauksen tarkoitus on toimia palaute-, valinta- ja päätök-
sentekoinformaation lisäksi määrä- ja kustannuspuitteena suunnitelman mukaiselle 
toimitilavuokraukselle ja/tai uudis- ja korjausrakentamiselle. Puitteen sisällä arkkiteh-
din yms. suunnittelijoiden tulee määritellä yksityiskohtaiset ja visuaaliset toimitilarat-
kaisukuvaukset toiminta-toimitilasuunnitelman toteutusvaiheessa. Kiinteistö- ja ra-
kennusalan toimijoiden näkökulmasta ja kielellä ilmaistuna toteutusvaiheessa on kyse 
hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheesta. Tämän jälkeen siirrytään 
omistamis- ja käyttövaiheeseen.  
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2.3 Käsityksiä organisaatiosta, niiden johtamisesta ja muu-

toksesta 
Tässä luvussa käsitellään erilaisia organisaatiokäsityksiä sekä ohjausvaikutusta, 
jonka ne kohdistavat havaintoihimme ja toimintaamme. Luvussa asetetaan työympä-
ristösuunnittelu ja sen tutkimus organisatoriseen kontekstiinsa – tapahtuvathan ne or-
ganisaatioiksi kutsumissamme sosiaalisissa systeemeissä ja niiden vaikutuspiirissä. 
Luku auttaa lukijaa näkemään sen organisatorisen todellisuuden monimuotoisuuden, 
joissa työympäristökehittäminen ja -suunnittelu (sekä niihin liittyvä tutkimus) tapah-
tuvat ja johon vaikuttavat niin yhteisöllisen kuin reaalitodellisuudenkin tasoilla. 
2.3.1 Organisaatiokäsityksiä ja niiden vaikutuksia 
Työympäristökehittämisen näkökulmasta riippumatta työympäristö ja sen kehittämis-
prosessit ja -toimenpiteet tapahtuvat aina organisatorisessa kontekstissa liittyen lähei-
sesti sekä organisaation reaaliseen että sosiaaliseen todellisuuteen ja toimintaan.  Siksi 
työympäristösuunnittelun merkitys ja mahdollisuudet kohdeorganisaation kannalta 
avautuvat uudella tavalla ymmärtämällä organisatorista kontekstia ja ottamalla se mo-
nipuolisesti huomioon. Organisaatiokäsityksiä hyödyntämällä voidaan löytää, jäsentää 
ja luokitella organisaatioiden luonteenpiirteitä, erityisesti niiden sosiaalisen ja koke-
muksellisen todellisuuden piirteitä.  
Eri organisaatiokäsityksiä yhdistää ainakin se, että ihmiset – organisaatioyhteisön jä-
senet, jäsenten väliset suhteet, jäsenten välinen yhteistoiminta sekä yhteistoimintaan 
liittyvät olosuhteet, kuten rakenteet ja teknologiat ovat organisaatioiden ytimessä. Bur-
nes ilmaisee saman toteamalla, että organisaatiot ovat perusolemukseltaan sosiaalisia 
systeemejä (Burnes, 2000, s. 264). Myös toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun 
ajattelussa organisaatiot nähdään kompleksisina sosiaalisina systeemeinä sekä erilais-
ten toimijoiden ja intressien kenttänä, joiden toimintaa voidaan kuitenkin analyytti-
sissa tarkasteluissa kuvata ja mitata toimintoina (Pennanen, 2004).  
Morganin mukaan tiedeyhteisön organisaatiotutkimuksen virrasta on eriteltävissä lu-
kuisia erilaisia organisaatiokäsityksiä, joita voidaan luokitella ja kuvailla vertausku-
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villa eli metaforilla (Morgan 2007, ss. 11–329). Vertauskuvat auttavat meitä tunnista-
maan ja näkemään yhtäläisyydet verrattavien asioiden välillä (Morgan 2007, s. 5). Eri-
laisissa organisaatiokäsityksissä organisaatioita voidaan pitää kuin koneina, organis-
meina tai aivoina, kulttuureina, poliittisina järjestelminä, henkisinä vankiloina, vir-
tauksena ja muodonmuutoksena tai hallinnan välineinä (Morgan 2007, ss. 11–329).  
Morganin mukaan käyttämämme organisaatiovertauskuva muovaa käsitystämme or-
ganisaatiosta ja siten sitä mitä ajattelemme ja näemme, vaikuttaen myös siihen mitä 
teemme ja miten toimimme (Morgan 2007, ss. 338–343). Taulukossa 1 esitetään orga-
nisaatiotutkimuksen organisaatiokäsityksiä ja -vaikutuksia, joita niillä voi olla omak-
sujaansa ja käyttäjäänsä.  
Taulukko 1. Organisaatiotutkimuksessa havaittuja organisaatiokäsityksiä ja niiden vaikutuksia. 

Organisaatio-
käsitys 

Organisaatiokäsitysten ohjausvaikutuksia 

”kuin kone”  
(Morgan 2007, 
ss. 26-31) 

- ohjaa näkemään organisaation osiin purettavissa olevana konkreettisena kokonaisuutena, joka toimii 
automaattisesti tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan  

- ohjaa asettamaan päämääriä, suunnittelemaan, ohjaamaan, valvomaan ja pyrkimään mitattavissa ole-
vaan tehokkuuteen 

- ohjaa osittamaan ja eriyttämään rutiinifunktiot ja -työt, luovat funktiot ja työt sekä johto-, hallinto- ja 
suunnittelufunktiot ja -työt toisistaan ja luomaan byrokratiaa 

- ohjaa sivuuttamaan organisaatioiden ja niiden osien väliset suhteet ja koordinaation 
- edellyttää/olettaa että olosuhteet ja toimintaympäristö pysyvät suhteellisen stabiileina 
- edellyttää/olettaa että ihmiset toimivat suunnitelmien ja proseduurien mukaisesti 
- saattaa epäinhimillistää / ”koneistaa” erityisesti suorittavan tason ihmisiä 

”kuin orga-

nismi” 
(Morgan 2007, 
ss. 65-69) 

- ohjaa näkemään organisaation avoimena systeeminä, joka on jatkuvassa vuorovaikutusprosessissa 
ympäristönsä kanssa ja jonka osat ovat jatkuvassa vuorovaikutusprosesseissa keskenään 

- ohjaa keskittymään organisaation ympäristössä esiintyviin tarpeisiin ja niiden täyttämiseen sekä ydin-
toimintaan joka on edellytys selviytymiselle ympäristössään 

- ohjaa ajattelemaan, että menestyminen on ympäristöstä riippuvainen jatkumo ja prosessi, jossa pää-
määrät ja tavoitteet toimivat suuntaviittoina, mutta joiden toteutuminen ei vielä varmista menestystä 

- ohjaa näkemään, että organisaatiokokonaisuuden toimivuus edellyttää, että kokonaisuuden osien, ku-
ten strategian, ihmisten, johtamisjärjestelmän ja teknologien tulee toimia yhteen ja olla tasapainossa  

- ohjaa näkemään organisaation suhteellisen konkreettisena kokonaisuutena ja reaalitodellisuutena sekä 
sivuuttamaan sosiaalisen todellisuuden ja sen vaikutukset, kuten arvot, asenteet, uskomukset ja tottu-
mukset. 

”kuin aivot” 
(Morgan 2007, 
ss. 112-114)  

- ohjaa näkemään organisaation jatkuvasti oppimisen kautta muuttuvana ja kehittyvänä kokonaisuu-
tena, joka kykenee vastaamaan innovatiivisuudella toimintaympäristön tarpeisiin ja haasteisiin  

- ohjaa näkemään itseorganisoituvat, vuorovaikutuksen ja oppimisen kautta ilman keskitettyä johta-
juutta ja ennalta suunniteltuja proseduureja ja toimintoja syntyvän toiminnan ja ilmiöt 

- ohjaa hajauttamaan valtaa, vastuuta ja johtajuutta sekä edistämään autonomisuutta 
- edellyttää/olettaa, että autonomia, itseorganisoituminen ja oppiminen tukevat ja edistävät kokonai-

suutta ja sen ydintoimintaa, eivätkö ohjaa työtä ja tekemistä pois niistä.  
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”kulttuuri” 
(Morgan 2007 
ss. 140-147, ja 
Schein 1992, ss. 
16-27) 

- ohjaa näkemään organisaation yhteisönä ja sosiaalisesti rakentuneena kulttuurisena todellisuutena ja 
alatodellisuuksina: jaettuina arvoina, tiedostamattomina uskomuksina ja perusolettamuksina, usko-
muksiin ja perusolettamuksiin pohjautuvina filosofioina, käsityksinä ja ymmärryksenä, normeina ja 
kielenä, reaalitodellisuudesta tehtyinä merkityksinä ja tulkintoina sekä kulttuurille ominaisina reaali-
todellisuuden artefaktoina, kuten näkyvinä organisaatiorakenteina ja -prosesseina 

- ohjaa näkemään reaalitodellisuuden artefaktojen symbolisen merkityksen, niille sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa ja toiminnassa annetut merkitykset ja tulkinnat ja niiden taustalla vaikuttavat arvot, kä-
sitykset, uskomukset ja perusolettamukset 

- ohjaa rakentamaan sosiaalista todellisuutta kuten arvoja, uskomuksia ja perusolettamuksia, käsityksiä, 
ymmärrystä ja tulkintoja sekä reaalimaailman artefaktoja 

- ohjaa kiinnittämään huomiota ajattelutapoihin, arvostuksiin, uskomuksiin sekä tapoihin ja tottumuk-
siin, joita yhteisössä ei tiedosteta ja/tai pidetään itsestään selvyyksinä 

- ohjaa näkemään, että organisaation sosiaalisen yhteisön kannalta organisaation jäsenet ovat juuri sel-
laisia, jollainen käsitys heistä rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

- ohjaa näkemään tietoisen kulttuurin muuttamisen mahdollisuudet sekä muutoksen myönteiset ja kiel-
teiset vaikutukset 

- laajentaa käsitystä organisaatiomuutoksesta: ohjaa näkemään, että organisaatiomuutos voi olla muu-
tosta kulttuurissa ja sen sosiaalisessa todellisuudessa ja siten paljon muutakin kuin muutosta organi-
saatiorakenteissa, teknologioissa, motivaatiossa ja kyvyissä 

”poliittinen 

järjestelmä” 
(Morgan 2007,  
ss. 203-206) 

- ohjaa näkemään organisaation valta- ja voimapesäkkeinä ja niiden vaikutuspiirinä, valta- ja voima-
suhteina sekä jaettuina, yhteisinä ja/tai keskenään kilpailevina intresseinä  

- ohjaa kiinnittämään huomiota valta- ja voimasuhteiden sekä intressiristiriitojen tuottamiin konfliktei-
hin ja niiden ratkaisuun 

- ohjaa näkemään näkökulmat, joista päämäärät ja tavoitteet asetetaan, joista hyödytään ja joista mene-
tetään sekä näkökulmariippuvaiset intressit 

- saattaa ruokkia politiikkaa ohjaamalla näkemään ja tulkitsemaan kaikki tapahtumat ja toiminnan po-
litikointina 

”henkinen van-

kila” 
- ohjaa näkemään valon lisäksi varjot: siihen mikä ei näy ja/tai mitä ei tiedosteta: pinnan alla lepääviin 

tekijöihin, jotka vaikuttavat ja luovat usein tyytymättömyyttä vallitsevaan olotilaan 
- ohjaa kiinnittämään huomiota organisaation ja sen toiminnan etiikkaan sekä organisaatioiden ihmisten 

elämää kahlitseviin vaikutuksiin 
- ohjaa kiinnittämään huomiota pinnan alla ja usein tietoisuutemme ulkopuolella lepääviin tekijöihin 

kuten toistuviin kaavoihin, prosesseihin, rakenteisiin, uskomuksiin sekä ihmisten alkukantaiseen puo-
leen kuten aggressioihin, pelkoihin, libidoon, patriarkaalisuuteen ja niiden piilovaikutuksiin 

”virtausta ja 

muodonmuu-
tosta” 

- ohjaa näkemään organisaation avoimena, useista keskenään vuorovaikuttavista alasysteemistä muo-
dostuvana systeeminä sekä organisaation muutoksen osana systeemiympäristön jatkuvaa muutosta ja 
evoluutiota 

- ohjaa näkemään organisaatioiden ego-keskeisen luonteen, näkemään organisaation osana laajempaa 
toimijaympäristöä ja sitä kautta kiinnittämään huomiota ja vaikuttamaan organisaation ja muiden toi-
mijoiden välisiin suhteisiin 

- ohjaa näkemään, että tapa, jolla organisaatioita ja niiden muutosta johdetaan ja käsitellään, palautuu 
usein tapaan, jolla ihminen itse pyrkii käsittelemään ja hallitsemaan itseään ja muutostaan 

”hallinnan vä-

line” 
- ohjaa näkemään organisaatiot yhteiskunnallisina toimijoina, joilla on usein merkittävää vaikutus- ja 

hallintavaltaa yhteiskuntiin ja niiden jäseniin 
- ohjaa näkemään organisaatioiden ja organisatoristen toimijoiden tarkoitushakuisen vaikuttamisen yh-

teiskuntaan ja sen jäseniin  
- ohjaa kiinnittämään huomiota organisaatioiden yhteiskunnalliseen vastuuseen ja toiminnan etiikkaan 
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Organisaatiokulttuurin teorian uranuurtaja Edgar Scheinin (1984) mukaan organisaa-
tiokulttuurilla on kolme tasoa: (1) perusolettamukset, (2) omaksutut arvot, uskomukset 
ja normit sekä (3) artefaktit. Ensimmäinen taso on usein kulttuurissa eläville tiedosta-
matonta, vaikeasti havaittavissa olevaa paradigmamaista itsestään selvyyttä. Toisella 
tasolla on asioita, joita on helpompaa havaita ja tiedostaa ja joihin liittyvistä asioista 
myös keskustellaan. Kolmas taso taas on helpoiten havaittavissa ja tiedostettavissa. 
Siihen kuuluu mm. kieli, käyttäytymiskaavat, organisaatioon liittyvät myytit ja tarinat, 
teknologia ja tuotteet, rituaalit ja seremoniat jne. Sitä on kuitenkin toisinaan vaikea 
käsittää tai ymmärtää.  
Läpi tämän työn korostuu organisaatiokulttuurinen organisaatiokäsitys. Se ohjaa nä-
kemään työympäristökehittämisen kohdeorganisaatiot yhteisöllisesti rakentuneina or-
ganisaatioyhteisöllisinä todellisuuksina, joiden kulttuurin puitteissa ja vaikutuspiirissä 
työympäristökehittäminen viime kädessä tapahtuu. Työn teoreettisissa tuloksissa nos-
tetaan esiin organisaatiokäsityksiä, jotka vaikuttavat toimintalähtöisen työympäristö-
suunnittelun kautta käytännön toimintaan. Näihin lukeutuvat ainakin organisaatiokä-
sitykset ”kuin kone”, ”kuin aivot”, ”poliittinen järjestelmä” sekä ”virtausta ja muodon-

muutosta”. 
2.3.2 Organisaation johtamisparadigmoja ja niiden vaikutuksia 
Suomalaiseen käyttöön levinneitä johtamisparadigmoja voidaan luokitella tieteelli-
seen liikkeenjohtoon, ihmissuhdekoulukuntaan, rakenneanalytiikkaan, organisaa-
tiokulttuuriin sekä innovaatioteorioihin (Seeck, 2012). Seeckin mukaan paradigmoja 
ja niiden vaikutuksia voi olla vaikea havaita käytännön toiminnassa niiden ollessa pit-
käkestoisia metatason käsitys-, ajattelu- ja hahmotustapoja.  Noin 20-30 vuotta kestä-
vät paradigmat heijastuvat metatasolta lyhytkestoisimmeksi trendeiksi, trendeistä vielä 
lyhytkestoisemmiksi muodeiksi ja edelleen lyhytkestoisiksi, alle vuoden kestoisiksi 
iskusanoiksi. Usein tiettyjen toimintatapojen tai tekniikoiden suosiminen kuitenkin 
heijastaa jotakin paradigmaa, vaikkei sitä tiedostettaisikaan. (Seeck, 2012, s. 29) 
Organisatorisessa kontekstissa eri paradigmoilla on Seeckin mukaan erityinen suhde 
taloudellista toimintaa harjoittavan organisaation arkkityypin eri funktioiden kanssa. 
Johtofunktiossa (toimitusjohtaja ja johtoryhmä) painottuu rakenneteoreettinen näkö-
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kulma. Tuotantofunktioissa on vallinnut erityisesti tieteellisen liikkeenjohdon paino-
tus, henkilöstöhallinnossa ihmissuhdekoulukunnan painotus, markkinointi- ja myynti-
funktiossa kulttuuriteoriat – erityisesti asiakaslähtöisyyspainotus – ja tutkimuksessa ja 
tuotekehityksessä innovaatioteoreettinen painotus. (Seeck, 2012, s. 31) 
Tayloristisessa johtamisparadigmassa tavoitellaan erityisesti tehokkuutta. Siinä olete-
taan, että organisaation rakenteellinen muoto ja operationaalinen kontrolli voidaan 
suunnitella ja määrittää jo ennen varsinaista työsuoritusta. Taylorismissa työn tekemi-
sen suunnittelu ja sitä koskeva päätöksenteko erotetaan itse tekemisestä. Johto roolittaa 
ja jaottelee työn johdon suunnittelu- ja valvontatyöhön sekä työntekijöiden toteutta-
vaan työhön. Toteuttava työ pilkotaan pieniksi rutiinimaisiksi osiksi. Suunnittelu ja 
siten toteutus nojaavat mahdollisimman pitkälti tieteelliseen tietoon. Suunnitteluosas-
tot, välineiden ja menetelmien standardointi, aika-liiketutkimukset, aikaa säästävät 
työvälineet, ohjeistukset sekä suoritteisiin perustuvat palkkiot voidaan nähdä tayloris-
tisina piirteinä. (Seeck, 2012, s. 31, 57-58). Tayloristista johtamisparadigmaa painot-
tavaa organisaatiota, sen osaan tai toimintaa voidaan hahmottaa ja tulkita erityisesti 
”organisaatio on kuin kone” -metaforan avulla. 
Myös ihmissuhdekoulukunnan johtamisparadigmassa tavoitellaan tehokkuutta mutta 
erityisesti inhimillisyyden huomioonottamisen kautta, keskittymällä psykologisiin ja 
sosiaalipsykologisiin tekijöihin. Painopisteenä on tehtävien, suoritteiden ja niiden val-
vonnan sijaan työtä tekevät ihmiset, heidän tietämys, osaaminen ja ominaisuudet, itse-
ohjautuvuus sekä suppeiden työnkuvien sijaan työn rikastaminen mm. työnkuvia laa-
jentamalla, parantamalla yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta sekä mahdollistamalla it-
sensä toteuttaminen ja työn palkitsevuus itsessään. (Seeck, 2012, s. 107-109, 148-158) 
Ihmissuhdekoulukunnan johtamisparadigmaa painottavaa organisaatiota tai sen osaa 
voidaan hahmottaa ja tulkita erityisesti ”organisaatio on kuin aivot” ja ”organisaatio 

on kuin kulttuuri” -metaforilla. 
Rakenneanalyyttisessä johtamisparadigmassa tavoitellaan niin ikään tehokkuutta koh-
dentamalla huomio organisaatiokokonaisuuteen, sen rakenteisiin ja toimintoihin sekä 
niiden organisaation toimintaa ohjaaviin vaikutuksiin järkeistämällä rakenteita kuten 
työn organisointia, työprosesseja ja palkitsemisjärjestelmiä. Rakenneanalyyttisessä 
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paradigmassa organisaatiota lähestytään holistisesti systeemisenä järjestelmäkokonai-
suutena, jonka toiminnassa ihmiset ovat yksi osatekijä ja jossa kokonaisuuden toiminta 
on seurausta osatekijöiden ja organisaation toimintaympäristön keskinäisen vuorovai-
kutuksen tuottamista yhteisvaikutuksista. Rakenneanalyyttisessä lähestymistavassa 
painotetaan sitä, että organisaation toimintaympäristö eli organisatorinen konteksti 
määrittelee osaltaan sitä, millaisia osakokonaisuuksien tulisi olla ja vaikuttaa erityi-
sesti palautteen kautta siihen, miten organisaatio toimii. Toisaalta organisaatio vaikut-
taa siihen millainen ympäristö on ja miten se toimii. Keskeisinä rakenneanalyyttisiä 
ilmentyminä Seeck tuo esiin mm. strategisen johtamisen opit, operaatioanalyysin ja 
muun kvantitatiivisen analyysin, kyberneettisen palauteohjaus -ajattelun sekä moder-
nin suurempien organisaation organisoitumisrakenteen. Yleisesti ottaen rakenteessa 
organisaation hallinta ja arviointi ovat keskitettyjä mutta hallinto ja operaatiot ha-
jautettuja. Tällöin organisaatio jaotellaan kolmeen osaan: johtoryhmään, henkilöstö-
osastoon ja yleisiin toimihenkilöihin sekä operatiivisiin osastoihin. Johtoryhmä vastaa 
keskitetysti suunnittelusta ja taloudesta, henkilöstöosasto ja yleiset toimihenkilöt avus-
tavat johtoryhmää ja osastot keskittyvät tuotantoon ja johtoryhmän päätösten toteutta-
miseen. (Seeck, 2012, s. 107-109, 148-158) Organisaatiota, sen osaa tai toimintaa, 
jossa näkyy rakenneanalyyttisen koulukunnan johtamisparadigman mukainen paino-
tus, voidaan hahmottaa ja tulkita erityisesti ”kuin aivot” ja ”kuin virtausta ja muodon-

muutosta” metaforilla. 
Kulttuurisessa paradigmassa tavoitellaan läpi organisaation jaettua yhteistä todelli-
suutta, jossa ilmenee yhteisiä, läpi organisaation jaettuja arvostuksia, ajatuksia, asen-
teita, uskomuksia, normeja, tottumuksia, rituaaleja, symboleita ja artefaktoja. Yhtei-
sessä todellisuudessa organisaation jäsenet antavat asioille ja tapahtumille yhteisiä tul-
kintoja ja merkityksiä jaettujen arvostusten, ajattelutapojen, uskomusten ja normisto-
jen kautta. Kulttuuri ilmenee mm. käytännöissä, jotka näyttäytyvät organisaation ul-
kopuoliselle toimijalle. Johtamisessa kulttuuriin voidaan pyrkiä vaikuttamaan tietoi-
sesti tai organisaation itsessään voidaan ajatella olevan kulttuuri. (Seeck, 2012, s.207-
246) Kulttuuria voidaan siis pyrkiä halutulta osin säilyttämään sen haluttujen vaiku-
tusten säilyttämiseksi tai muuttamaan haluttujen vaikutusten aikaansaamiseksi erilai-
sin keinoin, kuten erilaisia käytäntöjä ylläpitämällä tai kehittämällä. Organisaatiota tai 
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toimintaa, jossa näkyy erityisesti kulttuurisen koulukunnan johtamisparadigman mu-
kainen painotus, voidaan hahmottaa ja tulkita erityisesti ”kuin kulttuuri” ja ”kuin po-
liittinen järjestelmä” metaforien kautta.  
Innovaatioteorioiden mukaisessa johtamisparadigmassa tavoitellaan organisaation 
menestystä uudistumisen ja nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumisen 
kautta. Painopisteessä ovat innovaatiot sekä niiden aikaansaaminen muutoksen, luo-
vuuden, innovatiivisuuden sekä uusien ajattelu- ja toimintatapojen kautta tilanteenmu-
kaisen, toimintaympäristöön soveltuvan ja toimintaympäristön kanssa vuorovaikuttei-
sen toiminnan kautta. (Seeck, 2012, s. 247-251) Organisaatiota, sen osaa tai toimintaa, 
jossa näkyy erityisesti innovaatiokoulukunnan johtamisparadigman mukainen paino-
tus, voidaan hahmottaa ja tulkita erityisesti ”kuin aivot” sekä ”kuin virtausta ja muo-
donmuutosta” metaforien kautta. 
2.4 Käsityksiä muutosjohtamisesta 
Tässä luvussa käsitellään organisaatiomuutosta, muutosjohtamista ja organisaation 
kehittämistä. Luvun tarkoitus on ymmärtää lähestymistapaa, josta organisaatioiden 
johto ja organisaatioiden kehittäjät ovat tottuneet tarkastelemaan, suunnittelemaan, 
ohjelmoimaan ja toteuttamaan koko organisaatioon vaikuttavia muutos- ja kehitystoi-
menpiteitä. Luku auttaa lukijaa näkemään ja tarkastelemaan työympäristökehittä-
mistä ja -suunnittelua sekä niiden vaikutuksia kohdeorganisaation johdon, henkilös-
töhallinnon ja kehittäjäkonsulttien näkökulmasta. 
Tämän työn kannalta erityisen mielenkiintoista on, millaisena toimintalähtöinen työ-
ympäristökehittäminen näyttäytyy kohdeorganisaatioissa niiden omista lähtökohdista 
käsin: miten se nähdään ja koetaan, millaista organisaatiomuutosta ja muutosvoimia 
siihen voi liittyä, millaisia muutos- ja kehittämismahdollisuuksia se voi tarjota ja mil-
laisia haasteita siihen voi liittyä muutoksen ja kehityksen suunnittelun, toimeenpanon 
ja toteutuksen näkökulmista.  
2.4.1 Muutosjohtamisajattelun näkökulma, perusta ja pyrkimys 
Muutosjohtamisen ja organisaation kehittämisen kirjallisuudessa organisaatiomuu-
tosta lähestytään ennen kaikkea organisaation johdoksi ja organisaation kehittäjiksi 
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kutsuttujen, muutos- ja kehitystoimenpiteistä vastaavien ihmisten näkökulmasta. Pe-
rusolettamuksena muutosjohtamisajattelussa on, että organisaatiota ja sen toimintaa 
voidaan muuttaa muutosjohtamisella haluttuun suuntaan tai halutun kaltaiseksi käyt-
tämällä kuhunkin tilanteeseen ja tapaukseen sopivaa keinovalikoimaa. Muutosjohta-
misella pyritään viime kädessä vaikuttamaan organisaation jäseniin ja ryhmiin (Bur-
nes, 2000, s. 264) eli organisatorisiin toimijoihin. Tällainen ihmisiin vaikuttaminen voi 
tapahtua suoraan tai välillisesti siten, että haluttu tai halutun suuntainen muutos toteu-
tuu3. 
Muutosjohtamisen teoriaperinteen mukaan organisaatiomuutosta voidaan edistää ai-
nakin kolmesta eri näkökulmasta (Burnes, 2000, s. 258-259). Näkökulmat ovat systee-
minen, sosiaali- ja ryhmäpsykologinen sekä yksilöpsykologinen. Systeemisessä lähes-
tymistavassa pyritään vaikuttamaan organisaation yhteiseen ajatteluun, yhteistoimin-
taan ja käyttäytymiseen organisaationa. Tällöin organisaatiota lähestytään systeeminä 
alasysteemeineen. Sosiaalipsykologisessa lähestymistavassa pyritään vaikuttamaan 
ryhmien yhteiseen ajatteluun, yhteistoimintaan ja ryhmäkäyttäytymiseen. Yksilöpsy-
kologisessa näkökulmassa pyritään vaikuttamaan yksittäisten ihmisten mieliin ja yk-
sittäisten ihmisten käyttäytymiseen. 
Systeeminen näkökulma perustuu ajatukseen ja organisaatiokäsitykseen, jonka mu-
kaan organisaatio on ympäristöönsä avoin systeemi. Se on jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa ympäristönsä kanssa ja muodostuu keskinäisriippuvista alasysteemeistä. Systee-
misessä lähestymistavassa pyritään määrittelemään alasysteemit ja niiden muutos-
tarve. Vaikuttamalla alasysteemeihin pyritään muuttamaan koko organisaatiota ja sen 
toimintaa.  (Burnes, 2000, s. 261-264) Alasysteemeinä voidaan nähdä esim. organi-
saation päämäärät ja -arvot, tekninen alasysteemi, psykososiaalinen alasysteemi sekä 
johtaminen. Organisaation päämäärät ja arvot muodostuvat organisaatiotason tavoit-
teista ja arvoista, joita edistämällä ja joiden mukaan toimien tavoitteet pyritään saavut-

                                                 
3 Välittömällä vaikuttamisella tarkoitetaan suoraan vaikutettaviin ihmisiin suunnattua informaatiota ja kommunikaatiota. Niillä voidaan vaikuttaa mm. vaikutettavien käsityksiin, ajatuksiin ja tunteisiin. Vä-lillisellä vaikuttamisella tarkoitetaan työ- ja toimintaolosuhteisiinsa vaikuttamista, esimerkiksi työym-päristön muutoksia tai organisaatiorakenteiden, ohjeistusten, palkitsemisjärjestelmien jne. muutoksia.  
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tamaan. Niiden tulee olla linjassa organisaation ulkoisen ja sisäisen toimintaympäris-
tön kanssa.  Tekninen alasysteemi muodostuu tiedon, tekniikan ja teknologioiden yh-
distelmiä, joita organisaatio tarvitsee toimiakseen. Psykososiaalinen alasysteemi muo-
vaa ihmiset organisaation jäseniksi ja organisaatioyhteisöksi arvojen, normien ja roo-
lien kautta. Johtamis -alasysteemi vastaa organisaation ja sen osien toiminnasta. Se 
vastaa myös siitä, että tavoitteet ja päämäärät saavutetaan.  (Miller, 1967, s. 262-263) 
Sosiaali- ja ryhmäpsykologinen näkökulma lähtee ajatuksesta, että yksilön käytös riip-
puu ryhmästä ja on osa ryhmäkäyttäytymistä. Ryhmään vaikuttamalla muutetaan ryh-
mässä vallitsevia normeja, rooleja sekä arvoja. Normeilla tarkoitetaan sääntöjä tai 
standardeja, joiden mukaan ryhmässä tulee toimia. Ne voivat olla eksplisiittisiä eli täs-
mällisiä, julkilausuttuja ja siten kaikille selviä tai implisiittisiä, pääteltävissä olevia nk. 
kirjoittamattomia sääntöjä. Rooleilla tarkoitetaan käyttäytymiskaavoja, joihin yksilöi-
den ja ryhmien odotetaan mukautuvan. Mikäli roolit ovat yhtäältä selviä ja sopivia ja 
toisaalta niitä on sopivasti ja ne ovat ristiriidattomia, lopputulema on todennäköisesti 
optimaalinen sekä ryhmän että yksilöiden kannalta. Arvoilla tarkoitetaan ideoita ja us-
komuksia siitä, mikä ajatus- tai toimintatapa on hyvä ja mikä huono. Niiden tunnista-
minen ja muuttaminen on haastavaa koska ne ovat usein alitajuisia ja niitä voi olla 
vaikea tiedostaa ja täsmällistää. Yksilöpsykologinen näkökulma lähtee ajatuksesta, 
että yksilön käytös riippuu olosuhteista. Yksittäisiin ihmisiin vaikuttamalla vahviste-
taan yksilöltä odotettua käytöstä palkitsemalla siitä ja sivuuttamalla ei-toivottu käytös. 
Sillä vaikutetaan myös yksilön tulkintoihin ja syihin, jotka johtavat muuttuvaan käy-
tökseen. (Burnes, 2000, s. 258-261) 
Muutoskonseptien valossa tarkastellen työympäristökehittäminen tähtää tyypillisesti 
ainakin organisaation teknologisen alasysteemin muutokseen. Organisatorisesta kon-
tekstista johtuen myös sekä muiden alasysteemien – esimerkiksi johtamisalasysteemin 
– että ryhmä- ja yksilöpsykologisten näkökulmien esiin nostamat asiat – esimerkiksi 
johto- ja työryhmät ja -tiimit rooleineen, normeineen, arvoineen ja todellisuuskäsityk-
sineen sekä niistä johtuvine toimintatapoineen ovat läsnä työympäristökehittämisessä. 
2.4.2 Käsityksiä organisaatiomuutoksesta 
Tutkimus- ja kirjallisuusperinteen tavoista hahmottaa ja käsitellä organisaatiomuutosta 
ilmenee erityisesti kaksi tapaa: 
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- muutoksen kokoon perustuva luokittelu  
- muutoksen suunnitelmallisuuteen perustuva luokittelu. 
Muutoskäsitykset auttavat ymmärtämään, että suunnitellut ja suunnittelemattomat 
muutokset voivat liittyä toisiinsa – suunnitelmalliset muutokset voivat aiheuttaa suun-
nittelematonta muutosta ja päinvastoin. Organisaation muutoskäsitysten lisäksi myös 
organisaatiokäsitysten valossa – erityisesti organisaation organistisen, aivomaisen, 
kulttuurisen, jatkuvan virtauksen ja muodonmuutoksen piirteiden (luku 2.3) valossa – 
näyttäytyy myös itsestään selvänä, että suunnittelematonta, jatkuvaa ja sisäsyntyistä 
muutosta tapahtuu organisaatioissa suunnittelematta ja johtamatta sitä erityisesti. 
Kokoperusteisessa luokittelussa organisaatiomuutos luokitellaan karrikoiden suureen, 
radikaaliin muutokseen sekä jatkuvaan, vähittäiseen muutokseen. Suuri ja radikaali 
muutos voi koostua kokonaan tai osittain pienemmistä ja jatkuvista muutoksista. Suur-
ten ja radikaalin muutoksen voidaan myös ajatella kytkeytyvän vähittäisten muutosten 
jatkumoon, joka muuttaa organisaatiota pelkkää jatkuvaa, vähittäistä muutosta ja ke-
hitystä nopeammin ja vahvemmin. Esimerkiksi Burnes puhuu rytmitetystä muutok-
sesta, vähittäisestä muutoksesta sekä jatkuvasta, transformatiivisesta muutoksesta 
(Burnes, 2000, s.254). Weick ja Quinn puhuvat episodimaisesta ja jatkuvasta muutok-
sesta (Weick & Quinn, 1999), Jones puolestaan vallankumouksellisesta ja evoluutio-
maisesta muutoksesta (Jones, 2010, s.300) ja Balogun ja Hailey vähittäisestä muutok-
sesta ja Big Bang:sta (Balogun & Hailey, 2004). Kaiken kaikkiaan muutoskäsitykset 
täydentävät toisiaan.  
Episodimaisen muutoksen ajattelussa organisaatio nähdään suhteellisen staattisena 
oliona, jolla on taipumus pysyä paikallaan ja joka siksi vaatii aika ajoin suurempien 
muutosten aktiivista toteuttamista, jotta se sopeutuisi ympäristöönsä. Jatkuvan muu-
toksen ajattelussa organisaatiota pidetään ensisijaisesti jatkuvasti, vähä vähältä muut-
tuvana ja ympäristöönsä sopeutuvana oliona, jossa muutokset toteutuvat asteittain. 
(Weick & Quinn, 1999) 
Suuren ja radikaalin muutoksen ajattelussa muutoksina tarkastellaan suhteellisen no-
peita ja dramaattisia, laajasti koko organisaatioon tai suureen osaan sitä keskittyviä 
muutoksia. Tyypillisesti tällainen suuri muutos voi pitää sisällään toimenpiteitä, joilla 
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pyritään nopeasti löytämään uusia tapoja toimia tehokkaasti (Jones, 2010, s.300).  Pyr-
kimyksenä on päätyä tilanteeseen, jossa strategia, päämäärät ja tavoitteet, rakenteet tai 
tavat tehdä työtä ovat muuttuneet radikaalisti organisaation kaikilla tai useilla tasoilla 
– niin organisaatio-, osasto-, ryhmä kuin yksilötasollakin. (Jones, 2010, s.300; Senior 
& Fleming 2006, s. 46-51) 
Vähittäisen, jatkuvan ja evoluutiomaisen muutoksen ajattelussa muutoksina nähdään 
asteittain tapahtuvat ja kapeammin keskittyneet muutokset, jossa muutos- ja kehitys 
voi kytkeytyä osarakenteisiin, prosesseihin, ihmisiin ja sitä kautta organisaation ym-
päristöön muuttamatta äkkinäisesti koko organisaation strategiaa ja rakenteita (Jones, 
2010, s.300; Senior & Fleming 2006, s. 46-51). Esimerkiksi uudet tavat hyödyntää 
teknologiaa tai työprosessien organisoinnin muutokset voitaisiin luokitella tällaisiksi 
pieniksi ja vähittäisiksi muutoksiksi (Jones, 2010, s.300). 
Kurt Lewiniä pidetään suunnitellun organisaatiomuutoksen ajattelun alkuperäisenä 
esittäjänä. Alun perin suunnitelmallisessa organisaatiomuutoksessa pyrkimyksenä on 
ollut organisaation toiminnan ja tehokkuuden humaani kehittäminen. Tämä tapahtuu 
esimerkiksi organisaatiossa tehtävää työtä, jäsenten välillä tapahtuvaa yhteistyötä tai 
niihin vaikuttavia tekijöitä kehittämällä.  Tästä on kummunnut oma tutkimus- ja kir-
jallisuussuuntansa – organisaation kehittämiseksi (OD = Organizational development) 
kutsuttu tutkimus- ja kehittämistoiminta. (Burnes, 2010, s. 264-274) 
Työympäristökehittämisessä voi olla – mutta ei välttämättä ole – kyse organisaation 
suunnitelmallisesta muutoksesta ja kehittämisestä. Kohdeorganisaation kannalta se voi 
myös olla osa laajempaa kehittämiskokonaisuutta, jossa työn ja toiminnan välittömällä 
kehittämisellä on merkittävä tai merkittävin painoarvo. Organisaation muuttamista ja 
kehittämistä sekä työympäristökehittämistä yhdistää myös kaksi keskeistä seikkaa: 
käytännön tasolla kyseessä on sosiaalisesta vuorovaikutusprosessista ja työympäristö-
kehittäminen muuttaa työympäristömuutoksen kautta vähintäänkin organisaation arki-
toimintaa. Organisaation ja sen toimijoiden kannalta siihen siis liittyy muutos vallin-
neeseen olotilaan ja siten muutoksen ja vaikuttamisen kohteena oleminen. Työympä-
ristökehittäjän kannalta siihen liittyy asiantuntijakehittäjän ja vaikuttajan rooli. Orga-
nisaatio ja sen päätöksentekijät voivat tukeutua monin paikoin kehittäjän käsityksiin 
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ja viestintään. Kaiken kaikkiaan muutostapaukset ja -tilanteet liittyvät isommassa ku-
vassa organisaation elinkaareen, pitkän aikavälin muutos- ja kehitysjatkumoon. 
2.4.3 Muutostapaukset, -tilanteet ja -haasteet  
Organisaation muutos- ja kehitysjatkumon sisältä on löydettävissä ja hahmotettavissa 
muutostapauksia. Muutostapauksiin puolestaan voidaan katsoa liittyvän aina jokin 
muutostilanne ja -haaste (Esim. Burnes, 2000 ja Senior, 2002). Muutostapaukset liit-
tyvät muutosjatkumon lisäksi siihen, millainen organisaatio ja millainen haaste ovat 
kyseessä. Burnsin mukaan organisaatiomuutosten suhteen on tunnistettava, onko ky-
seessä organisaatiotason, osastotason, ryhmätason vai yksilötason muutoshaaste (Bur-
nes, 2000, s.264). Flemingin ja Seniorin mukaan on syytä tunnistaa, onko kyseessä 
kovin hierarkkinen, byrokraattinen ja keskitettyyn päätöksentekoon tottunut organi-
saatio – mikä on tyypillistä erityisesti julkisen sektorin organisaatioille – vai matalaan 
hierarkiaan sekä hajautettuun vastuuseen ja päätöksentekoon tottunut organisaatio 
(Fleming & Senior, 2006, s. 273).  
Senior (2002) kuvaa muutostilanteen haasteiden vaihteluväliä laadullisessa mielessä 
kahdella ääripäällä – kovan systeemin haasteet eli vaikeudet ja pehmeän systeemin 
haasteet eli vyyhdit tai sotkut (engl. mess). Vaikeudet ovat yksinkertaisempia haas-
teita, joihin voidaan vastata vähittäisillä ja pienemmillä muutoksilla. Niihin ei liity 
vahvaa emotionaalista latausta tai sosiaalisia vaikutuksia. Ne eivät kosketa merkittä-
västi koko organisaatiota, eivätkä liity vahvasti organisaation toimintaympäristöön. Ne 
voidaan rajata harvojen ihmisten piiriin ja ratkaistavaksi. Vaikeuksien syistä on helppo 
päästä yksimielisyyteen ja on helppo nähdä, mitä tulee tehdä vaikeuksien ratkaise-
miseksi ja mitä resursseja siihen tarvitaan. Vaikeuksia voidaan usein ratkoa teknisellä 
ja matemaattisella orientaatiolla ja usein määrällisesti optimaalisen ratkaisun määrit-
tely on mahdollista. Vaikeuksille on myös helppo määritellä aikataulu ja ratkaista ne 
suhteellisen nopeasti. (Senior, 2002, s.54-57, s. 274, s. 278) 
Vyyhdit ovat puolestaan monimutkaisia haasteita, jotka koskettavat koko organisaa-
tiota tai laajaa joukkoa organisaatiossa ja liittyvät myös organisaatioympäristöön. Or-
ganisaatioympäristö voi vaikuttaa vahvasti monimutkaisten sotkujen muodostumi-
seen. Vyyhteihin liittyy vahvaa emotionaalista latausta. Niillä on myös selkeä sosiaa-
linen ulottuvuus ja vaikutus. Vyyhtejä on vaikea tai mahdoton rajata harvojen ihmisten 
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piiriin ja ratkaistavaksi. Niissä voi ilmetä eri aikana ja eri paikassa useita toisiinsa vai-
kuttavia osa-ongelmia. Vyyhdin syistä ja siitä, mitä tulisi tehdä, ilmenee hyvin monen-
laisia näkemyksiä ja niistä on vaikea muodostaa yhteistä ymmärrystä. On myös vaikea 
nähdä ja määritellä, mitä tulisi tehdä sotkun ratkaisemiseksi. Vyyhtejä on vaikea rat-
kaista pelkällä teknisellä orientaatiolla eikä määrällistä optimia ole emotionaalisesta, 
sosiaalisesta ja moninäkökulmaisesta ja moniongelmaisuuden ulottuvuuksista johtuen. 
Vyyhdin ratkaiseminen edellyttää usein organisatorisen systeemin muutosta monessa 
eri kohdassa ja monella eri tasolla. Aikataulua on vaikea asettaa, se on usein sumuinen 
ja tarvittavat muutokset vievät paljon aikaa. (Senior, 2002, s.54-57, 274, 278, s. 298-
300) 
Vyyhdit voidaan nähdä viheliäisten ongelmien kaltaisina (engl. wicked problem). Rit-
telin ja Webberin (1973) mukaan viheliäiset ongelmat ovat sosiaalisen systeemin haas-
teita poliittisessa suunnittelussa, joita ei voi ratkaista luonnontieteellisin ratkaisume-
netelmin. Ne ovat aina yksilöllisiä ja uniikkeja, niitä on vaikea tai mahdoton formu-
loida selkeästi, niihin voi olla lukemattomia ratkaisuvaihtoehtoja eikä niihin ole ole-
massa oikeaa tai väärää vastausta. Viheliäinen ongelma muodostuu lukuisista keski-
näisriippuvista osaongelmista, joissa yksi ilmennyt ongelma ilmentää jotakin muuta 
ongelmaa ja niin edelleen. Osaongelmat ilmenevät eri tasoisina ja näköisinä riippuen 
tarkastelunäkökulmasta, kuten ihmisestä ja tämän roolista sosiaalisessa systeemissä. 
Viheliäistä ongelmaa voi olla mahdotonta ratkaista kokonaan mutta sen sijaan tilan-
netta voidaan kehittää ja parantaa. Eräs keskeinen viheliäisen ongelman haaste on, että 
muuttunut tilanne tai kehitetty ratkaisu on lopullinen ja sillä on pitkän aikavälin vai-
kutuksia. Alkutilanteeseen ei ole paluuta: ratkaisua ei voida toteutuksen jälkeen voi 
muodostaa uudestaan ja vaikutusten kanssa tulee voida elää. Tällaisen ongelman ta-
pauksessa ei voida myöskään mitata kovin yksikäsitteisesti ja konkreettisesti, milloin 
ongelma on ratkaistu tai ongelmanratkaisuprosessissa ollaan riittävän pitkällä. On-
gelma voidaan katsoa riittävästi ratkaistuksi tai käsitellyksi, kuin ihmiset kokevat ja 
ilmaisevat saavutetun tilanteen tai ratkaisun riittävän hyväksi olosuhteiden asettamissa 
raameissa. Rittle ja Webber toteavatkin, että viheliäisten ongelmien ratkaisumahdolli-
suuksia kannattaa etsiä ja ne syntyvät vähitellen sellaisen osallistujajoukon välisessä 
dialogissa ja vuorovaikutuksessa, jossa eri näkökulmat ja osaongelmat nousevat esiin 
ja jossa kehitetään ja tarkastellaan useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. 
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2.4.4 Muutosvoimat muutoksen edistäjinä ja estäjinä  
Kirjallisuudesta käsin tarkastellen muutosjohtamisen merkittävänä haasteena on ym-
märtää ja tunnistaa kyseiseen tilanteeseen ja tapaukseen liittyvät muutosta edistävät 
voimat, niitä vastustavat voimat sekä hyödyntää niitä mahdollisten muutoksen aikaan-
saamiseksi. Esimerkiksi Lewinin (1947a) mukaan ihmisen käyttäytyminen on funktio 
ihmisen persoonasta ja ympäristöstä. Tässä ympäristössä ilmenee laaja kirjo muutosta 
edistäviä ja vastustavia voimia (1947b). Kun voimat ovat tasapainossa, ryhmä on iner-
tian tilassa, jossa mittavaa muutosta ei tapahdu. Suurempi muutos edellyttää muutosta 
tässä voimakentässä, jolloin tasapainotila järkkyy (1947a). Voimakenttään voidaan 
vaikuttaa tai sitä voidaan hyödyntää muutosjohtamisen strategioilla ja keinoilla. 
Lewinin (1946) mukaan kaksi oleellista muutosvoimatekijää ovat yhteistyö sekä muu-
tostarvekokemus (engl. ”felt-need”). Yhteistyöllä muutokselle on helpompi saada hy-

väksyntä ja samalla ihmiset saadaan tekemään työtä muutoksen eteen ryhminä. Muu-
tostarvekokemus puolestaan saa ihmiset näkemään muutoksen tarpeellisena, jolloin 
muutos on helpompi toteuttaa.  
Muutosvoimatekijöitä ovat myös toimijat, jotka edistävät muutosta aktiivisesti tai toi-
mivat jollakin lailla sen eteen. Tällaisia toimijoita kutsutaan muutoskirjallisuudessa 
muutosagenteiksi (esim. Burnes, 2000; Senior, 2002). Burnesin mukaan muutosagentti 
voi olla esimerkiksi johtajan tai konsultin roolissa toimiva ihminen. Toimintatapa voi 
olla käskevä, fasilitoiva – siis dialogia ja toimintaa herättelevä – tai muutoksiin vai-
kuttavan ryhmän toimintaan osallistuva. (Burnes, 2002, s. 274-311) Hackmanin ja Ed-
mondsonin mukaan (2008, s. 167-186) yksittäisten ihmisten lisäksi myös ryhmällä 
voidaan nähdä ja sille voidaan valjastaa muutosagentuuri. Heidän mukaansa keskeinen 
etu on tällöin se, että hyvin muodostetulla ryhmällä on käytössään muutoksen edistä-
miseen yksilöä monipuolisempi ja laajempi tietämys, osaaminen, näkemys ja kapasi-
teetti. 
Gareth Jones esittää joukon tekijöitä, jotka edistävät ja vastustavat muutosta (Jones, 
2010, ss. 296-299). Hänen mukaansa muutosvoimat voidaan luokitella organisaatio-
ympäristön, organisaatiotason, ryhmätason ja yksilötason voimiksi. Muutosta edistä-
viä ja vastustavia muutosvoimia on koottu taulukkoon 2 Jonesia sekä edellisten luku-
jen antia tulkiten ja soveltaen.   
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Taulukko 2. Organisaatiossa muutosta edistäviä ja vastustavia muutosvoimia Gareth Jonesia 
(2010) ja edellisen luvun antia soveltaen ja tulkiten. 

Taso Edistävä muutosvoima Estävä muutosvoima 
Organisaa-
tio- ja sys-
teemiympä-
ristön taso 

- organisaation ympäristöön liittyvät muutosta kiihdyttä-
vät tekijät, kuten lainsäädäntö tai kysynnän ja tarjonnan 
muutokset 

- organisaation ympäristöön liittyvät muu-
tosta estävät tekijät, kuten lainsäädäntö tai 
stabiili kysyntä ja tarjonta 

Organisaa-
tio- ja sys-
teemitaso 

- niitä osastoja ja toimintoja edustavat ihmiset, jotka ko-
kevat saavansa muutoksessa jotakin oleellista 

- hajautettu päätöksenteko, vähäinen byrokratia, väljät 
tehtävänkuvat ja työroolit  

- läpi organisaation jaetut arvot ja normit, jotka ovat lin-
jassa muutoksen kanssa 

- toimimattomaksi koetut, muutoksessa poistuvat tai pa-
remmaksi muuttuvat organisatoriset alasysteemit 

- muutoksessa organisatoristen alasysteemien keskinäistä 
vuorovaikutusta parantavat tai niiden välisiä ristiriitoja 
ja jännitteitä vähentävät tekijät 

- niitä osastoja ja toimintoja edustavat ihmi-
set, jotka kokevat menettävänsä muutok-
sessa jotakin oleellista 

- keskitetty päätöksenteko, suuri byrokratia, 
jäykät tehtävänkuvat ja työroolit  

- läpi organisaation jaetut arvot ja normit, 
jotka ovat ristiriidassa muutoksen kanssa 

- toimiviksi koetut, muutoksessa poistuvat tai 
huonommiksi muuttuvat organisatoriset 
alasysteemit 

- muutoksessa organisatoristen alasysteemien 
keskinäistä vuorovaikutusta heikentävät tai 
niiden välisiä ristiriitoja ja jännitteitä luovat 
tekijät 

Ryhmätaso - ryhmän jaetut uskomukset, perusolettamukset, arvot ja 
normit, jotka ovat linjassa muutoksen kanssa 

- ryhmän yhtenäisyyttä, jäsenyyksiä, jäsenten asemaa, 
tehtävää, dynamiikkaa, koheesiota ja ryhmään sitoutu-
mista positiivisesti koetulla tavalla kohteleva muutos-
pyrkimys ja -odotus 

- ryhmän jaetut uskomukset, perusolettamuk-
set, arvot ja normit, jotka ovat ristiriidassa 
muutoksen kanssa 

- ryhmän jäsenyyksiä, jäsenten asemaa, ko-
heesiota, tehtävää, dynamiikkaa ja ryhmään 
sitoutumista negatiivisesti koetulla tavalla 
kohteleva muutospyrkimys ja -odotus 

Yksilötaso - ihmiset, jotka kokevat hyötyvänsä muutoksessa jotakin 
oleellista henkilökohtaisella tasolla 

- ymmärrys ja tieto muutoksesta ja sen seurauksista sekä 
turvallisuuden ja luottavaisuuden kokemus muutoksen 
ja tulevaisuuden suhteen 

- toimimattomiksi ja huonoina pidetyt ja koetut, tottu-
muksiksi muodostuneet ajattelu- ja toimintatavat, joita 
muutos koskee 

- yksilölliset arvot, uskomukset ja perusolettamukset 
jotka ovat linjassa muutoksen kanssa 

- kokemus siitä, että vaikutusmahdollisuus oleellisena ko-
ettuun muutokseen on olemassa 

- ihmiset, jotka toimivat muutoksen puolestapuhujina, 
varhaisina omaksujina, soveltajina ja edistäjinä (nk. 
muutosagentit) 

- ihmiset, jotka kokevat menettävänsä ja hä-
viävänsä muutoksessa jotakin oleellista hen-
kilökohtaisella tasolla 

- epätietoisuuden, turvattomuuden ja epävar-
muuden kokemus muutoksen ja tulevaisuu-
den suhteen 

- toimivina ja hyvinä pidetyt ja koetut, tottu-
muksiksi muodostuneet ajattelu- ja toimin-
tatavat, joita muutos koskee 

- yksilölliset arvot, uskomukset ja perusolet-
tamukset jotka ovat ristiriidassa muutoksen 
kanssa 

- kokemus siitä, ettei ole vaikutusmahdolli-
suutta oleellisena koettuun muutokseen  

- ihmiset, jotka toimivat muutosten vastusta-
jina ja kriitikkoina 
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2.4.5 Muutoskeinot muutoksen edistämisessä 
Muutosjohtamisajattelun ja siihen liittyvän kirjallisuuden mukaan muutosta voidaan 
luoda ja edistää haluttuun suuntaan erilaisin muutoskeinoin. Tässä työssä muutoskei-
noiksi kutsutaan kaikkia niitä ajattelu- ja toimintatapoja, joilla muutosta pyritään edis-
tämään haluttuun suuntaan tai saavuttamaan halutut lopputulemat ja vaikutukset. Siten 
muutoskeinona nähdään mm. lähestymistapa, muutosprosessi sekä käytännön toimen-
piteet ja toimintatavat, joilla prosessia edistetään. 
Senior (2002, s. 274-339) jakaa muutosstrategiat seuraavasti 
- kovan systeemin malliin 
- pehmeän systeemin malliin.  
Tässä työssä näitä kutsutaan lähestymistavoiksi muutokseen. Hänen mukaansa kovan 
systeemin lähestymistapaa voidaan soveltaa silloin, kun muutostilanteessa on kyse 
vaikeus -tyyppiset eli helpommin ratkaistavissa olevat, suhteellisen yksinkertaiset 
haasteet (ks. luku 2.4.3). Pehmeän systeemin mallia tulee puolestaan soveltaa moni-
mutkaisempiin tilanteisiin. Tällöin kyseessä on pelkkiä vaikeuksia vaikeammin rat-
kaistavissa olevat haasteet eli vyyhdit. Ne ovat suhteellisen monimutkaisia ja niihin 
liittyy tilanteen epäselvyys, moninäkökulmaisuus, paikoin vahvat emotionaaliset la-
taukset sekä sosiaaliset vaikutukset. (Senior, 2002, s.274-339)  
Kovan systeemin lähestymistavassa muutosta lähestytään hyvin loogisesti ja järjestel-
mällisesti suhteellisen teknisellä orientaatiolla. Lähtöolettama on, että muutostavoit-
teet on helppo määritellä ja löytää parhaat tavat saavuttaa ne. Olettamana on myös, 
että tavoitteista on helppo tehdä mitattavia tai ainakin on helppo tunnistaa, milloin ne 
on saavutettu. Kovan systeemin lähestymistapa voi sopia Seniorin mukaan myös tilan-
teisiin, joissa muutos on haluttu tai välttämätöntä toteuttaa esimerkiksi organisaatio-
ympäristössä tapahtuvista pakottavista tekijöistä kuten lainsäädäntömuutoksista joh-
tuen. Tällöinkin tulee kiinnittää huomiota tyyliin.  Ihmiset ovat usein taipuvaisia vas-
tustamaan erityisesti ylhäältä päin annettavaa muutosta. Näin on silloin, kun muutok-
set koskevat ihmisten arkea ja ihmisten tulee muuttua tai muuttaa toimintaansa. (Se-
nior, 2002, s. 274-296, 334-335). 
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Kovan systeemin lähestymistavassa on kolme vaihetta: kuvausvaihe, vaihtoehtojen 
määrittelyvaihe ja toimeenpanovaihe. Kuvausvaiheessa tehdään tilanneanalyysi, diag-
nosoidaan haasteet, pyritään ymmärtämään oleelliset tilanteeseen vaikuttavat tekijät, 
määritellään muutostavoitteet ja luodaan suoriutumismittarit. Vaihtoehtojen määritte-
lyvaiheessa luodaan mahdolliset toimeenpano- ja toteutusvaihtoehdot tavoitteiden saa-
vuttamiseksi sekä arvioidaan niiden toimivuutta suhteessa tavoitteisiin ja mittareihin. 
Toimeenpanovaiheessa valitaan ensin parhaaksi katsottu vaihtoehto. Sitten toimeen-
pannaan ja toteutetaan muutos ja mitataan toteutumista aiemmin määritellyin mitta-
rein. Muutos voidaan toteuttaa pilottitutkimuksia hyödyntäen, rinnakkaisajona, jy-
säyksenä (”big bang”) tai näiden yhdistelminä. Pilottitutkimuksilla testataan muutosta 

ennen laajempaa muutosta. Rinnakkaisajo sopii erityisesti tietojärjestelmämuutoksiin. 
Siinä vanhaa ja uutta toimintatapaa tai tietojärjestelmää ajetaan rinnakkain, kunnes 
uusi tapa tai järjestelmä on kyllin toimiva tai luotettava. Jysäyksessä muutos toteute-
taan kerralla ja nopeasti. (Senior, 2002, s. 274-296). 
Pehmeän systeemin lähestymistavassa muutosta lähestytään ideaalisen lopputuleman 
kautta. Muutoksessa organisaatiota pyritään viemään ja kehittämään laajasti suuntaan 
ja ideaalitilaan, jossa ongelmavyyhtiä ei enää esiinny. Lähestymistavassa pyritään pi-
kemminkin poistamaan ongelmavyyhdin esiintyminen kuin ratkaisemaan ongelmat. 
Lähestymistavassa muutokseen liitetään prosessi, jossa huomioidaan ihmisten tunte-
mukset, tarpeet ja toiveet sekä kiinnitetään huomiota tekijöihin, jotka estävät muutosta 
ylläpitämällä pysyvyyttä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ryhmänormit ja -prosessit 
sekä erilaiset organsatoriset rakenteet ja järjestelmät. Pehmeän systeemin muutoksia 
voidaan tyypillisesti edistää OD-ajattelutavoin ja -menetelmin. OD-ajattelutapaa ja -
menetelmiä voi olla haastavaa muttei mahdotonta soveltaa byrokraattisissa ja hierark-
kisissa organisaatioissa, erityisesti julkisella sektorilla. Niissä on totuttu toimimaan yl-
häällä muodostettujen päätösten ja ylhäältä annettujen linjausten mukaan. Byrokraat-
tisissa organisaatioissa toimintaa myös säädellään suhteellisen tarkasti normistoilla ja 
ohjeistuksilla, julkisen sektorin organisaatioita myös suoralla poliittisella ohjauksella. 
(Senior, 2002, s. 298-301 ja 334-336) 
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Pehmeän systeemin lähestymistavassa muutosta pyritään viemään eteenpäin keskus-
televassa vuorovaikutuksessa muutosagentin avulla. Burnesin mukaan OD-suuntauk-
sen oppi-isät näkivät tarpeen ongelmanratkaisuun ja muutoksen edistämiseen dialogi-
sena prosessina. Tällöin muutosagentti toimii fasilitaattorina ja muutosagenttina, ei 
määrääjänä tai itse tekevänä toimijana (Burnes, s.274-275, Senior, 2002, s. 318-319). 
Dialogia voidaan käydä erilaisin menetelmin ja foorumein organisaatiotasolla, ryh-
mien välisellä tasolla, ryhmätasolla sekä yksilötasolla. Myös muutostoimenpiteitä voi-
daan kohdentaa näille eri tasoille (Senior, 2002, s. 322-330). 
Kenties tunnetuin pehmeän systeemin lähestymistavan OD-muutosmalleista on Kurt 
Lewinin muutosmalli. Sen mukaan muutoksessa on kolme vaihetta: sulatus, muutos ja 
jäädytys. Sulatusvaiheen tarkoitus on saada ihmiset ymmärtämään ja näkemään muu-
toksen tarve järkyttämällä ihmisten tottumuksia sekä perinteisiä ajattelu- ja toiminta-
tapoja. Muutosvaiheessa toteutetaan toimenpiteet haluttujen muutosten aikaansaa-
miseksi, esimerkiksi uusien strategioiden ja rakenteiden käyttöönotto sekä ihmisten 
toimintatapojen muutos. Tässä yhteydessä myös pystytetään myös tukisysteemit, jotka 
ohjaavat ja auttavat organisaatiota muuttumaan. Jäädytysvaiheessa varmistetaan, että 
muutokset jäävät pysyviksi eikä ryhmässä tai ryhmissä enää palata vanhoihin tapoihin, 
tottumuksiin ja toimintatapoihin. (Lewin, 1947a) 
Burnes (2002) luokittelee ja määrittelee OD-muutosmallit suunniteltuun ja emergent-
tiin eli syntyvään muutokseen. Hänen mukaansa suunnitelmallisen muutoksen tarkoi-
tus on tehostaa erityisesti organisaation sosiaalista, humaania puolta.  Suunnitelmalli-
sen muutosmallin ajattelussa lähdetään ajatuksesta, että organisaatio elää suhteellisen 
stabiilissa ja ennakoitavassa ympäristössä. Muutosta pyritään tässä ympäristössä vie-
mään läpi suhteellisen suurena ja radikaalina muutoksena organisaation johdosta kä-
sin. Sitä pyritään johtamaan ja organisoimaan suhteellisen vahvasti ja laajasti rationaa-
lisen suunnitelman avulla iteratiivisena prosessina. Prosessi on enemmän tai vähem-
män demokraattinen ja siinä vuorottelee diagnoosi-, toiminta- ja arviointivaiheet. Kon-
sultteja käytetään tällaisessa lähestymistavassa usein sekä ratkaisemaan ongelmia or-
ganisaation puolesta että fasilitoimaan muutosta. Pelkässä fasilitoinnissa ratkaisujen 
muodostaminen jäisi organisaatio itsensä tehtäväksi. (Burnes, 2002, s. 250-314) 
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Emergentin, syntyvän muutoksen ajattelussa lähdetään siitä, että organisaatio elää tur-
bulentissa ympäristössä ja se muuttuu ja kehittyy koko ajan ja jatkuvasti. Suurten muu-
tosten sijaan organisaatiota pyritään kehittämään jatkuvasti pienten tai keskisuurten 
muutosten ja parannusten kautta, jossa muutos- ja kehitysvastuu on organisaation kai-
killa tasoilla eikä vain organisaation johdolla. Tällöin organisaation jossakin osassa 
voidaan tehdä itsenäisesti nopeita, vähäisempiä muutoksia esimerkiksi reaktiona äkil-
lisesti muuttuvaan toimintaympäristöön. Tästä osasta ne voivat levitä tarvittaessa läpi 
organisaation. Syntyneen muutoksen mallissa ajatellaan, että pitkällä aikavälillä pie-
nemmät parannukset ja muutokset voivat synnyttää suurta muutosta. Itse muutospro-
sessi on enemmän organisaatiopoliittinen ja sosiaalinen kuin rationaalinen ja analyyt-
tinen. Johdon ja muutosagenttien tehtävänä on muutosten suunnittelun, johtamisen ja 
läpiviennin sijaan pikemminkin kehittää organisaatiolle kollektiivinen visio ja tarkoi-
tus, toimia muutoksen ja kehityksen fasilitaattoreina sekä luoda organisaatiokulttuuria 
ja ilmapiiriä, jossa organisaatio voi muuttaa ja kehittää itseään vision ja tarkoituksen 
puitteissa. Muutokset ja kehitystoimenpiteet saavat tällöin oikeutuksensa vision ja tar-
koituksen kautta. (Burnes, 2002, s. 250-314) 
Quinn ja Sonenshein (2008, s. 69-78) esittävät neljä muutosstrategiaa. Tässä työssä 
niitä kutsutaan muutosjohtamisen toimintatavoiksi. Ne ovat: 
- kertominen 
- pakottaminen 
- osallistaminen ja  
- ylittäminen (valmentaminen). 
Kertominen nojaa faktoihin, logiikkaan ja rationaaliseen suostutteluun. Pakottaminen 
puolestaan nojaa auktoriteettiin, vaikutusvaltaan ja suoraan vallankäyttöön. Quinn ja 
Sonenshein esittävät, että kertominen ja pakottaminen ovat ainakin näennäisesti no-
peita ja tehokkaita strategioita ja niissä näyttää olevan eniten kontrollia sekä itsekkäitä 
tarkoitusperiä. Niiden avulla voidaan saada aikaan nopeita muutoksia. Hintana saattaa 
kuitenkin olla luottamuksen menettäminen ja ihmisten välisten suhteiden heikentymi-
nen. Ne muuttavat harvoin myös syvälle juurtuneita asenteita tai ajattelu-, käyttäyty-
mis- ja toimintamalleja. (Quinn & Sonenshein, 2008, s. 69-78) 
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Osallistuminen pohjautuu ihmisten välisiin suhteisiin ja avoimeen dialogiin, ylittämi-
nen potentiaaliin ja itsensä voittamiseen. Osallistumisen ja ylittämisen toimintatapojen 
vaikutukset syntyvät hitaammin, mutta ovat syvempiä kuin pakottamisessa ja kerto-
misessa. Niissä näennäinen, havaittavissa oleva kontrolli on vähäistä, mutta tosiasial-
linen, piilevä kontrolli on hyvin vahvaa. Niissä käyttövoimana toimii yhteinen hyvä ja 
sitä kautta moraalinen oikeutus. Osallistumisessa rakennetaan luottamusta ja yhteis-
ymmärrystä dialogin kautta, ylittämisessä pyritään luomaan lisäksi erityisesti eheyttä 
ja yhtenäisyyttä yhteisen vision avulla. Kertomisessa ja pakottamisessa muutokseen ja 
lopputulemiin suostutaan, kun taas osallistumisessa ja ylittämisessä lopputulemat ja 
vaikutukset syntyvät. (Quinn & Sonenshein, 2008, s. 69-78) 
Sitoutumista voidaan pitää pehmeän systeemin lähestymistavan yleisenä tavoitteena. 
Oleellisten ihmisten sitoutuminen muutos- ja kehittämisprosessiin mahdollistaa osal-
taan muutoksen ja kehityksen ja voi edistää sitä. Toimintalähtöisen työympäristösuun-
nittelun teoriassa (Pennanen, 2004) nostetaan esiin neljä eri sitoutumisen muotoa. Ne 
ovat affektiivinen eli tunneperäinen, jatkuvuuteen perustuva, normatiivinen sekä palk-
kioperusteinen.  Affektiivisessa sitoutumisessa ihminen sitoutuu organisaatioon tai 
ryhmään ja rooliinsa siinä sekä sen normeihin ja tavoitteisiin kuuluakseen johonkin 
ihmisjoukkoon. Jatkuvuussitoutuminen perustuu koettuihin valinnanvaroihin ja kus-
tannuksiin, jotka organisaatiosta tai ryhmästä irtautumista seuraisivat kyseisessä elä-
mäntilanteessa. Se on luonteeltaan välineellistä. Normatiivinen sitoutuminen perustuu 
ihmisen kokemaan moraaliseen velvollisuuteen tehdä työ, täyttää tehtävä ja toimia 
normien ja tavoitteiden mukaan. (Meyer & Allen, 1991) Palkkioperusteinen sitoutu-
minen puolestaan perustuu ihmisen pyrkimykseen saavuttaa ulkoisia palkkioita ja vält-
tää rangaistuksia ollen niin ikään luonteeltaan välineellistä sitoutumista (O’Reilly & 

Chatman, 1996). 
Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun menetelmän oppirakenteen mukaan toi-
mittaessa työympäristösuunnittelija toimii paitsi toimitila-asiantuntijan roolissa, myös 
muutosagentin ja fasilitaattorin rooleissa. Tällöin hän edistää muutosta sitouttamalla 
organisaatiota – erityisesti johtoa – työympäristökehittämisen prosessiin, siihen liitty-
vään toiminnan kuvaamiseen ja suunnitteluun, asiantuntijatyönä laadittuun työympä-
ristösuunnitelmaan sekä niihin liittyviin muutoksiin luvussa 2.2.3 kuvatulla tavalla. 
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Toimintatapoina sitouttamisessa käytetään osallistamista, päätöksenteon ja vastuun 
hajauttamista, kaiken tiedon tasavertaista kohtelua sekä tiedon ja tiedonkäsittelyn 
avoimuutta. Organisaation toimintaan ja asiantuntijatiedon perusteella käytävän dialo-
gin osalta toimintatapana ovat osallistaminen ja valmentaminen. Keskeinen osa val-
mentamista on oleellisten kysymysten esittäminen, mikä ohjaa vastaajan pohtimaan, 
ajattelemaan, ymmärtämään ja sisäistämään. Asiantuntijatiedon esittämisen osalta toi-
mintatapana on puolestaan kertominen.   
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3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
Tässä luvussa esitetään synteesi kirjallisuudesta, teoriasta ja sen annista työlle. Luku 
rakentaa sillan teorian ja työn empiirisen osan välille. Luvun tarkoitus on esitellä ajat-
telutapa ja näkökulma, josta empiiristä aineistoa analysoidaan ja hyödynnetään sekä 
perustella tutkimuskysymysten relevanssi. Luvussa muodostetaan esitetyn kirjallisuu-
den ja teorian vaikuttamana tutkimuksen käsitys työympäristösuunnittelun konteks-
tista. Sen jälkeen muodostetaan käsitys siitä, mistä toimintalähtöisessä työympäristö-
suunnittelusta on kysymys esitetyn kontekstin näkökulmasta. Lopuksi perustellaan tut-
kimuskysymyksiä ja niiden relevanssia esitetyn kontekstikäsityksen ja sen taustalla ole-
van kirjallisuuden ja teorian avulla. 
3.1.1 Työympäristökehittämisen organisatorinen konteksti 

 
Kuva 1. Malli työympäristökehittämisen ja -suunnittelun organisatorisesta kontekstista. 
Kuvassa 2 esitetään malli tässä työssä käytettävästä työympäristökehittämisen ja -
suunnittelun kontekstista sekä niiden lopputulemista ja vaikutuksista. Se muodostettiin 
esitetyn teorian ja kirjallisuuden pohjalta. Mallina ajattelutapa on, että työympäristö-
kehittäminen on organisatorisessa kontekstissa ja yhteisöllisessä todellisuudessa ta-
pahtuvaa toimintaa, joka tapahtuu laajemmassa organisaation kehitys- ja muutosjatku-
mossa synnyttäen lopputulemia ja vaikutuksia organisaatiossa. Nämä vaikutukset voi-
daan luokitella yhteisö- ja reaalitodellisiin vaikutuksiin, joiden välillä vallitsee keski-
näisriippuvuus. Mallin ajattelutapaa ja käsitteitä hyödynnetään päätutkimuskysymystä 
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tarkentavien alakysymysten muotoilussa (luku 4.1), tutkimusaineiston analysoinnissa 
(luku 4.4.4-4.4.5) sekä tapaustutkimustulosten (luku 5) sekä teoreettisen tulosten muo-
dostamisessa, kuvaamisessa ja jäsentämisessä (luku 6). 
Mallin käsitteillä yhteisöllinen todellisuus sekä reaalinen todellisuus tulkitaan ja ku-
vataan yleisellä tasolla organisaatiomaailman, -elämän ja -todellisuuden olemusta sekä 
siihen liittyvän tiedon rakentumisena. Mallin mukaan reaalinen ja yhteisöllinen todel-
lisuus muodostavat yhdessä todellisuuskokonaisuuden, jossa molemmat osat vaikutta-
vat toisiinsa. Toisin sanon se mitä pidetään yhteisöllisessä todellisuudessa totena, vai-
kuttaa reaaliseen maailmaan ja päinvastoin. Organisaatiokulttuurin ydin perustuu yh-
teisölliseen todellisuuteen: arvostuksiin, ajattelutapoihin, uskomuksiin ja kieleen. Ne 
heijastuvat organisaation reaalimaailmaan: tapoihin, tottumuksiin, toimintatapoihin ja 
käytäntöihin sekä artefakteihin. Ne heijastavat kulttuurin ydintä ja niille annetaan mer-
kitys kulttuurin ytimestä käsin. Ihmisten välinen kommunikaatio ja vuorovaikutus, in-
formaatioteknologia ja virtuaaliset ympäristöt sijaitsevat reaalisen ja yhteisöllisen to-
dellisuuden välisellä rajavyöhykkeellä toimien niiden välisinä portteina. 
Todellisuuskokonaisuuden sisällä käsitteillä organisaatio ja toimintaympäristö tulki-
taan ja kuvataan organisaatioiden perusolemusta ja -rakennetta, organisaation toimin-
taa sekä organisaation ja sen toimintaympäristön välistä suhdetta. Organisaation toi-
minnan, työn ja johtamisen käsitteillä puolestaan tulkitaan ja kuvataan organisatoristen 
toimijoiden vuorovaikutteista ja kommunikatiivista toimintaa. Mallin mukaan organi-
saation ja niiden toiminnan ydintä ovat organisatoriset toimijat, toimijuus ja toimijoi-
den väliset suhteet, vuorovaikutusdynamiikka sekä niitä tukevat ja ohjaavat rakenteet. 
Käsitteellä työympäristö tulkitaan ja kuvataan organisaation toimintaolosuhteita osana 
organisaation toimintaympäristöä. Työympäristö muodostuu fyysisistä tiloista eli toi-
mitiloista, virtuaalisista tiloista sekä sosiaalisista tiloista. Käsitteellä työympäristöke-
hittäminen tulkitaan ja kuvataan sitä organisatoristen toimijoiden toimintaa, joka täh-
tää työympäristön kehittämiseen ja/tai sen myötä tapahtuvaan organisaation kehittä-
miseen ja muutokseen. Työympäristösuunnittelulla puolestaan kuvataan toimintaa, 
jolla palvellaan organisaation työympäristökehittämisen kokonaisuutta.  
Käsitteellä kehitys- ja muutosjatkumo tulkitaan ja kuvataan sitä ajallista jatkumoa, 
jossa organisaatio elää ja muuttuu suhteessa ympäristöönsä ja johon muutostapaus ja 
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-tilanne kietoutuvat.  Muutostapauksen ja -tilanteen käsitteillä tulkitaan ja kuvataan 
sitä, millaisesta organisaatiosta ja millaisesta muutostilanteesta on kyse jossakin kehi-
tys- ja muutosjatkumon kohdassa. Esimerkiksi työympäristökehittämiselle voidaan 
määrittää jokin lähtötilanne ja lopputilanne. Muutosvoimien4 käsitteillä kuvataan ke-
hityksen ja muutoksen käyttövoimia. Muutoskeinojen käsitteellä kuvataan voimansiir-
toa, joilla voimat kanavoidaan kehittämiseen ja muutokseen tai kierretään.  Myös työ-
ympäristökehittäminen ja -suunnittelu kuuluvat keinovalikoimaan. 
Mallin mukaan työympäristö on organisatorinen rakenne, joka vaikuttaa organisaa-
tioon ja sen toimintaan. Tällöin organisaation ja sen johtamisen näkökulmasta työym-
päristökehittämisessä ja -suunnittelussa on vähintäänkin kyse organisaation sisäisen 
toimintaympäristön kehittämisestä ja muuttamisesta. Sillä on ohjausvaikutuksia orga-
nisaatioon ja sen toimintaan. Työympäristökehittäminen liittyy aina johonkin organi-
saation muutos- ja kehitysjatkumon tilanteeseen. Otettaessa tilanne tarkastelun alle, 
muuttuu se tapaukseksi.  
Edelleen mallin mukaan organisaation toiminnalla, työllä ja johtamisella ja siten myös 
työympäristökehittämisellä ja suunnittelulla on lopputulemia ja vaikutuksia. Koko-
naislopputulemat ja -vaikutukset koostuvat reaalisista ja yhteisötodellisista lopputule-
mista ja vaikutuksista. Reaaliset ja yhteisötodelliset lopputulemat ja vaikutukset ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Yhtäältä reaalisista lopputulemista ja vaikutuksista 
muodostetaan yhteisöllisiä tulkintoja ja käsityksiä. Toisaalta ne vaikuttavat reaalito-
dellisuuteen ja siellä tapahtuviin vaikutuksiin ja muutoksiin. Havaitut ja tunnistetut 
lopputulemat ja -vaikutukset riippuvat eri tekijöistä. Näitä ovat mm. tarkasteluajan-
kohta, -näkökulmat, -tavat, -kieli ja -prosessit. 
Toiminnan lopputulemia ja vaikutuksia voidaan kuvata eri näkökulmista esimerkiksi 
erilaisin laadullisin ja määrällisin mittarein. Mittarit ovat aina jostakin näkökulmasta 
ja ajattelutavasta käsin laadittuja. Ne heijastavat yhteisöllisesti rakentuneita käsityksiä 
                                                 
4 Muutosvoimat ja -keinot toimivat tässä työssä teorialähtöisenä tulkintakehyksenä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työym-
päristökehittämisen prosessiin osallistuneet organisatoriset toimijat olisivat olleet tietoisia työympäristökehittämiseen liittyvistä 
muutosvoimista tai pyrkineet tietoisesti ja tarkoitushakuisesti käyttämään muutoskeinoja. 
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mm. siitä, mihin kannattaa keskittyä ja kohdentaa huomiota ja miten se kannattaa 
tehdä. Mittarointi sekä yleisesti käytettävät mittarit voivat saavuttaa vähintäänkin tie-
don yhteisöllisen rakentumisen teorian mukaisen objektivaation eli itsestään selvyy-
den asteen. Tällöin mittarointia, mittareita ja niiden välittämää tietoa pidetään luon-
nollisina, hyvinä ja tosina. Mittareita voivat olla esimerkiksi henkilömäärät, erilaiset 
talous- ja tehokkuusuusmittarit, tuloslaskelma ja tase, hankebudjetit ja niiden toteuma-
laskelmat, työtyytyväisyys- ja hyvinvointimittarit sekä resurssien käyttöastemittarit. 
Henkilömääriä sekä tilojen varaus- ja käyttöastemittareita käytetään tutkimustapauk-
sessa 1 kuvaamaan organisaation reaalitodellista toimintaa fyysisessä työympäristös-
sään.  Työn tekijän havaintojen mukaan kyseiset mittarit ovat niin työn toimeksianta-
jaorganisaatiossa kuin tutkimuksen tapausorganisaatioissakin saavuttaneet objektivaa-
tion asteen. Näin ollen ne ovat kieltä, jota ymmärretään. Tällöin niiden käyttö lisää 
työn ja sen tulosten arvoa ja uskottavuutta erityisesti työn toimeksiantajan ja tapausor-
ganisaatioiden silmissä. 
3.1.2 Toimintalähtöinen työympäristökehittäminen 

 
Kuva 2. Työympäristökehittäminen ja työympäristösuunnittelu sekä niiden välinen suhde.  
Tässä työssä työympäristökehittämisellä tarkoitetaan organisaation työympäristöke-
hittämisen kokonaisprosessia organisaation ja sen johtamisen näkökulmasta tarkastel-
len. Erityisasiantuntijat ja palveluntarjoajat voivat integroitua siihen erilaisilla palve-
luilla, kuten tutkimuksella, toimintalähtöisellä työympäristösuunnittelulla, arkkitehti-
suunnittelulla, rakennuttamisella, digitaalisilla palveluilla, rahoittamisella tai kiinteis-
tösijoittamisella. 
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Työympäristökehittämisellä voidaan pyrkiä sekä työympäristön että organisaation ja 
sen toiminnan kehitykseen ja muutokseen. Tällöin lopputilannetta tulee pitää lähtöti-
lannetta parempana ja hyväksyttävämpänä. Kehittämisen taustalla voi levätä ja vaikut-
taa haastevyyhti tai viheliäinen ongelma, joiden ilmenemistä tai haittavaikutuksia ke-
hittämisellä voidaan pyrkiä estämään tai vähentämään.. 
Työympäristökehittämisellä katsotaan olevan kaksi pääulottuvuutta: 
- työympäristön kehittäminen ja muu siihen liittyvä sisäisen toimintaympäristön ke-

hittäminen (esim. tiloissa toimimisen pelisäännöt, tilavarausjärjestelmät) 
- organisaation ja sen toiminnan kehittäminen.  
Työympäristökehittäminen voi tapahtua joko itsenäisesti tai osana organisaatioon koh-
distettavien laajempien muutos- ja kehitystoimenpiteitä. Työympäristökehittämiseen 
voikin liittyä sekä välillistä että välitöntä organisaation ja sen toimintaan kohdistuvaa 
kehittämistä ja muutosta. Muuttuneen työympäristön vaikutukset organisaatioon ovat 
välillistä kehittämistä ja muutosta. Työympäristökehittämisen yhteydessä toteutuvat 
muutokset, kuten uusi visio toiminnasta, arkityöstä tai työpaikasta, toiminnan ja toi-
mijoiden uudelleen sijoittuminen tai toiminnan uudelleenorganisointi ja -ajoittaminen 
ovat välitöntä kehittämistä ja muutosta. Tällaisella kehittämisellä on myös organisaa-
tion sosiaalisen tilan kehittämisen aspekti – tallaiset muutokset vaikuttavat sosiaalisten 
tilojen muodostumiseen organisaatiossa. Rajapinta työympäristökehittämisen sekä or-
ganisaation ja sen toiminnan kehittämisen välillä onkin häilyvä. Mikäli organisaatiossa 
sitoudutaan työympäristön kehittämiseen ja työympäristömuutokseen, sitoudutaan sa-
malla organisaation ja sen toiminnan muutokseen ja kehitykseen. Siksi muutos orga-
nisaation toiminnassa ja työssä edellyttää pohdintaa tilojen muutostarpeista ja päinvas-
toin. Kaitilan (2005) mukaan työympäristökehittämisessä tulee kiinnittää erityis-
huomiota siihen, että toiminta kehitetään tilaratkaisun edellyttämälle tasolle. 
Tässä työssä toimintalähtöisellä työympäristökehittämisellä tarkoitetaan sellaista työ-
ympäristökehittämistä, jonka alkuvaiheessa sovelletaan toimintalähtöisen työympäris-
tösuunnittelun menetelmää. Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun jälkeen tai 
rinnan sen kanssa voidaan soveltaa muita työympäristösuunnittelun menetelmiä, kuten 
arkkitehtisuunnittelua.  
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Toimintalähtöisen työympäristökehittämisen prosessikokonaisuuden tuotoksia tulki-
taan ja käsitellään organisaatioon ja sen työympäristöön kohdistuneina lopputulemina 
ja vaikutuksina. Niiden katsotaan ilmenevän kahdella todellisuuden tasolla.  Lopputu-
lemia ja vaikutuksia yhteisöllisen todellisuuden tasolla on esimerkiksi organisaatiossa 
niistä ilmenevät käsitykset, kokemukset ja tulkinnat. Lopputulemia ja vaikutuksia re-
aalitodellisuuden tasolla ovat aistein havaittavissa olevat asiat ja fyysisen maailman 
muutos.  Esimerkiksi organisaation toimitilojen määrä ja koko tai organisaation jäsen-
ten sijoittuminen toisiinsa nähden ovat tällaisia lopputulemia ja -vaikutuksia. Kuiten-
kin myös reaalitodelliset lopputulemien ja -vaikutusten kuvaaminen ja esittäminen 
edellyttävät aina yhteisötodellisuudessa ymmärrettävää ajattelua, käsitteitä, kieltä ja 
tulkintaa. 
3.1.3 Tutkimuskysymysten relevanssi 
Kirjallisuudessa toimintalähtöistä työympäristösuunnittelua on käsitelty aiemmin or-
ganisaation varojen allokoinnin, toimitilasuunnittelun sekä organisaation tilaresurssi-
käytön tehokkuusdilemmana (Pennanen, 2004). Tämän työn kysymyksenasettelu ja 
lähestymistapa kuitenkin syventävät ja laajentavat asian käsittelyä ja tarkastelua mer-
kittävästi. Tämä tapahtuu kytkemällä toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu teo-
reettiseen viitekehykseen, jossa yhdistyy organisaatio-, muutosjohtamis- ja työympä-
ristökehittämiskirjallisuuden näkökulmat ja tutkimalla toimintalähtöistä työympäris-
tösuunnittelua osana kohdeorganisaatioiden työympäristökehittämisen kokonaispro-
sessia sekä johtamis-, muutos- ja kehittämishaasteita. Tällöin suunnittelu ja siihen vai-
kuttavat tekijät sekä suunnittelun vaikutukset nähdään laajemmin lähtien kehittämis-
prosessin taustasta päätyen muuttuneessa tilanteessa ja työympäristössä toimimiseen. 
Tarkastelunäkökulma on hedelmällinen, koska se auttaa ymmärtämään kokonaisval-
taisemmin kohdeorganisaation tarpeita sen omista lähtökohdista käsin. Nämä tarpeet 
liittyvät erityisesti johtamiseen. 
Käsittelynäkökulman syventäminen ja laajentaminen mahdollistaa pitkän aikavälin 
kokonaiskuvan muodostumisen työympäristökehittämisestä ja sen merkityksestä. Ko-
konaiskuva koskee toimintalähtöisen työympäristökehittämisen ja suunnittelun pitkän 
aikavälin toimivuutta ja arvoa kohdeorganisaation näkökulmasta. Kokonaiskuva myös 
selittää toimivuuden ja arvon synnyn syitä ja mekanismeja.  
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Toimintalähtöisen työympäristökehittämisen ja suunnittelun toimivuutta ja arvoa koh-
deorganisaatioille on järkevää peilata nimenomaan pitkänaikavälin lopputulemiin ja 
vaikutuksiin organisaatioissa. Organisaation näkökulmasta kysymys on strategisista 
valinnoista, päätöksistä ja toimenpiteistä. Niiden kokonaislopputulemat ja -vaikutuk-
set ovat todennettavissa vasta pidemmällä aikavälillä. Kehittämisprosessin myötä or-
ganisaatio etenee askel askeleelta muuttuneeseen tilanteeseen, josta lähtötilanteeseen 
ei ole paluuta. Prosessin alkuvaiheen suunnitelmat, suunnitteluprosessi ja niihin liitty-
vät päätökset ja valinnat eivät kerro vielä mitään siitä, mitkä ovat niiden seuraukset.  
Toimintalähtöisessä työympäristökehittämisessä kohdeorganisaation huomiota koh-
dennetaan toimintalähtöisellä työympäristösuunnittelulla erityisesti siihen, että toi-
minnan luoma toimitilakysyntä ja toimitilojen tarjonta kohtaisivat mahdollisimman 
optimaalisesti tilojen määrän ja niihin liittyvän toiminnan suhteen. Kysynnän kohtaa-
mista mitataan tiloissa tapahtuvan reaalisen toiminnan vaatimalla pinta-alalla ja ajalli-
sella kestolla suhteessa aikaan, joka tilaa voidaan käyttää. Tilojen käyttötehokkuutta 
kuvataan ja mallinnetaan käyttöasteiden avulla. Karkeasti ottaen, mitä pidemmät ovat 
toiminta-ajat eli mitä enemmän tiloilla on ajallista kapasiteettia ja mitä enemmän tiloja 
voidaan yhteiskäyttää, sitä vähemmän tiloja suunnitellaan ja mitoitetaan. 
Toimintalähtöisessä työympäristösuunnittelussa tilat mitoitetaan olettaen toiminnan 
ajallinen volyymivaihtelu sisällä suhteellisen vähäiseksi. Mahdollisen volyymivaihte-
lun eikä sen tasaamismahdollisuuksien ja -edellytysten tapauskohtaista selvittämistä ei 
ole sisäänrakennettu toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun menetelmään. Tyy-
pillinen tarkastelujakso on 1 vuosi. Menetelmä kuitenkin mahdollistaa eripituiset tar-
kastelujaksot, kuten maksimivolyymijakson erillistarkastelun. Valitulla tarkastelujak-
solla toiminnan volyymivaihtelua käsitellään keskimääräisinä arvoina ja otetaan huo-
mioon jättämällä kuormitusvaihteluvaraa mitoituskäyttöasteisiin. Suunnittelussa ole-
tetaan myös, että organisaatiolla on tarvittavaa kyvykkyyttä (1) ylläpitää sitoutumista 
suunnitelmaan, (2) toteuttaa suunnitelman mukainen tilaratkaisu ja (3) toteuttaa mitoi-
tetun tilaratkaisun edellyttämät muutokset, kuten toiminnan uudelleensijoittuminen, 
tilojen yhteiskäyttö, kuormitusvaihtelun hoitaminen sekä mahdolliset toiminta-aikojen 
muutokset. Ei ole olemassa kuitenkaan tutkittua tietoa siitä, miten hyvin tällaiset olet-
tamat käytännössä toteutuvat. 
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4 Tutkimusasetelma ja -menetelmät  
4.1 Tutkimuskysymykset 
Tämä työ keskittyy paitsi tutkimustapausten työympäristökehittämisen lopputulemiin 
ja vaikutuksiin, myös niihin johtaneisiin lähtökohtiin ja prosesseihin. Lähtökohdissa 
ja prosessissa kiinnostavat erityisesti organisatorisesta kontekstissa ilmenneet työym-
päristökehittämiseen liittyneet muutosvoimat ja muutoskeinot.  
Tässä työssä selvitetään, mitä ja millaisia vaikutuksia työympäristökehittämisellä, jota 
tuetaan toimintalähtöisellä työympäristösuunnittelulla, voi olla kohdeorganisaatiossa 
ja sen toiminnassa ja mistä ne johtuvat. Tätä kysymystä tutkitaan neljän täsmentävän 
kysymyksen avulla: 

1. Millainen on työympäristökehittämisen iso kuva ja konteksti: muu-
tosjatkumo sekä muutostapaus ja -tilanne? 

2. Mitä lähtökohtia ja tavoitteita sekä reaali- ja yhteisötodellisia lop-
putulemia ja vaikutuksia työympäristökehittämisellä on organisaa-
tioon ja sen työympäristöön? 

3. Mitä työympäristökehittämisessä tapahtuu ja miten se toteutetaan? 
4. Mitkä muutosvoimat johtavat työympäristökehittämiseen ja vaikut-

tavat siihen ja mitä muutoskeinoja siihen liittyy? 
4.2 Lähestymistapa ja tutkimusstrategia 
Työn empiirinen osa toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tämän työn kon-
tekstissa laadullinen tapaustutkimus on mielekäs lähestymistapa erityisesti työn käy-
tännön toteutuksen ja hyödyn kannalta. Tapauksina tutkittiin kahta toteutunutta työ-
ympäristön kehittämisprosessia ja niiden seurannaisvaikutuksia ensisijaisesti työym-
päristösuunnittelun ja -kehityksen kohdeorganisaatioiden näkökulmasta.  
Laadullinen tutkimus mahdollistaa uusien, vielä tunnistamattomien ja löytämättömien 
asioiden, ilmiöiden ja näkökulmien löytämisen. Tässä työssä tutkimusaineistona käy-
tettiin haastatteluaineistoa, muistiinpanoja ja dokumentteja. Brymanin (1989, s. 24-25, 
135-169) mukaan laadullinen tutkimus painottaa kontekstia ja sen merkitystä tutkitta-
vaan asiaan ja ilmiöön. Tällöin tutkija pyrkii saamaan selville mikä on tärkeää ja mer-
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kityksellistä tutkimuskohteen ihmisten lähtökohdista, näkökulmasta ja sosiaalisesta to-
dellisuudesta käsin sekä saamaan selville heidän tulkintojaan toiminta- ja työympäris-
töstään. Tämä tapahtuu syväluotaavalla yksilöiden ja heidän ympäristönsä havainnoin-
nin sekä puolistrukturoitujen ja avoimien haastattelujen avulla. Tutkimusaineistona 
laadullisessa tutkimuksessa käytetään käyttää kaikkia tutkimuksen aiheen kannalta 
oleelliseksi katsottua aineistoa, kuten haastatteluaineistoa, havaintoaineistoa ja -muis-
tiinpanoja sekä dokumentteja.  
Tapaustutkimusta voidaan pitää tutkimusstrategiana ja tutkimuksellisena lähestymis-
tapana ja sen keskeisenä johtolankana toimii tutkimuskysymys (Eriksson & Koistinen, 
2005). Käytännön toimijat ovat kokeneet tapaustutkimukset ja niiden tulokset usein 
mielenkiintoiseksi ja hyödyllisiksi niiden kietoutuessa tiiviisti yhteen käytännön arki-
elämään ja kokemuksiin. Toisaalta niillä voidaan tuottaa myös tieteellisesti validia tie-
toa ja teoreettisia kehitelmiä huolimatta siitä, että tapaustutkimuksen keskeisenä haas-
teena on pidetty tulosten yleistettävyyttä. (Stake, 2000, s. 24; Bryman, 1989, s. 178). 
Yleisesti ottaen tapauksena voidaan käsitellä mitä tahansa rajattua systeemiä, henkilöä, 
henkilöpopulaatiota, yritystä tai vaikkapa projektiohjelmaa (Stake, 2000, s. 23). Or-
ganisatorisessa kontekstissa tapaustutkimuksen tapauksina voivat olla sekä organisaa-
tiota, että jokin tapahtuma tai tapahtumaketju (Bryman,1989, s. 170).  Staken mukaan 
on oleellista määrittää, mitkä ovat tapauksen rajat ja tutkia tapausta rajojen sisällä 
(Stake, 2000, s.23). Tässä työssä painopiste on erityisesti tapahtumaketjun eli proses-
sin lähtökohdissa ja lopputulemissa kohdeorganisaation näkökulmasta tarkastellen. 
Tapaustutkimus rajattiin koskemaan kahta tapausta. Tapauksissa pyritään pureutu-
maan isoon kuvaan ja syventymään tarvittaessa sellaisiin detaljeihin, jotka ilmenevät 
merkityksellisiksi ison kuvan muodostamiseksi ja ymmärtämiseksi. 
Stake luokittelee tapaustutkimuksen kolmeen luokkaan: itsessään arvokas tapaustutki-
mus (intrisic case study), välineellisen tapaustutkimus (instrumental case study) ja kol-
lektiivinen tapaustutkimus (collective case study). Välineellisessä tapaustutkimuk-
sessa tapaus on kiinnostava erityisesti yleisten teemojen ja teoreettisen kehittelyjen 
vuoksi. Välineellisessä tapaustutkimuksessa tutkimuskysymykset mietitään huolella 
ennen tapaustutkimusta ja tapaus valitaan sen perusteella. Kollektiivinen tapaustutki-
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mus voidaan nähdä välineellisen tapaustutkimuksen laajennuksena, jolla pyritään pa-
rempaan ymmärrykseen tai teorianrakennukseen useamman kuin yhden tapauksen 
avulla ja jossa oleellista on tapausten välinen rinnasteisuus ja koordinaatio. (Stake, 
1995, s. 3-4) 
Tämän työn empiirisessä osassa kysymys on ensisijaisesti kollektiivisesta tapaustutki-
muksesta. Sillä pyritään kahden tutkimustapauksen kautta parempaan ymmärrykseen. 
Työn empiirisissä tuloksissa käsitellään molempia tapauksia erikseen sekä vertaillaan 
niitä keskenään. Tämän jälkeen pohdinnassa empiiristen tulosten ja kirjallisuuden 
avulla muodostetaan teoreettiset tulokset. 
Asetelmalla myös lisää työn myötä rakentuneen tiedon ja ymmärryksen yleistettä-
vyyttä. Työn käytännön hyödyn ja toimeksiantajan toiminnan kehittämisen näkökul-
masta sekä molemmat tapaukset, että kirjallisuus ovat myös arvokkaita itsessään. 
4.3  Tutkimustapaukset 
Tutkittavien tapausten mahdolliseksi joukoksi määriteltiin kaikki toimintalähtöisen 
työympäristökehittämisen prosessit. Käytännössä tämän työn toimeksiantaja on ollut 
kaikissa niissä tuottamassa toimintalähtöistä työympäristösuunnittelua asiantuntijapal-
veluna. Osassa tapauksista se on ollut tuottamassa myös muita asiantuntijapalveluita, 
kuten rakennuttamispalveluita tai digitaalisia palveluita. Tässä työssä tutkittiin kahta 
tällaista kehittämistapausta. 

 
Kuva 3. Tutkimustapausten rajaus ja työn toimeksiantajan rooli tapauksissa. 
Työn tekijä valitsi empiirisen tutkimuksen kohteeksi kaksi tapausta ohjaajan ja työn 
toimeksiantajan johdon kanssa syksyllä 2016 ja keväällä 2017 käydyn dialogin poh-
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jalta. Dialogiin osallistuneet ennakoivat näiden tapausten olevan erityisen hedelmälli-
siä ja kiintoisia työn tavoitteiden ja alustavan tutkimuskysymyksen valossa. Molem-
missa tapauksissa tiedettiin joko toteutuneen tai olevan suunnitteilla merkittävänä pi-
dettyjä muutoksia, joihin toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu ja sillä tuettu or-
ganisaatioiden työympäristökehittäminen ovat vaikuttaneet oleellisesti (kuva 3). 
Tapauksia hahmotettiin ja tutkittiin projektimaisina prosesseina. Projektimaisella 
prosessilla tarkoitetaan ajallista tapahtumien, toimenpiteiden ja kokemusten jatkumoa, 
jossa työympäristöä kehitetään kohdeorganisaation kannalta katsoen yhden tai useam-
man projektin tai projektimaisen työkokonaisuuden avulla. Projektimaisella työkoko-
naisuudella tarkoitetaan kertaluontoista työkokonaisuutta. Tässä työssä keskitytään 
erityisesti yhteistoimintarajapintaan sekä lopputulemiin ja vaikutuksiin, joihin toimin-
talähtöinen työympäristösuunnittelu liittyy. Siksi tapaustutkimustuloksissa painottuu 
fyysiset tilat eli toimitilaympäristö sekä siellä tapahtuva toiminta. 
Ensimmäisen tutkimustapauksen kohdeorganisaationa oli Suomessa valtakunnallisesti 
toimiva, yksityisomisteinen mutta pääosin verovaroin rahoitettava toimiva ammatti-
korkeakoulu. Tämän työn toimeksiantajaorganisaatio osallistui palveluntuottajana ky-
seisen organisaation työympäristökehittämiseen silloisen johdon toimeksiannosta vuo-
sina 2011 - 2015. Tutkimustapauksen työympäristökehittämisen voidaan katsoa päät-
tyneen projektimaisena prosessina silloin, kun toiminta tapahtui täysimittaisesti uu-
dessa työympäristössä. Työn toimeksiantaja mm. toteutti prosessissa toimintalähtöisen 
työympäristösuunnittelun, auttoi kohdeorganisaatiota toimitilojen ja niiden sijoittu-
mistontin hankinnassa sekä toimi toimitilojen rakentamisen projektinjohtokonsulttina. 
Tämä ilmenee myös kuvasta 3. Projektinjohtokonsulttina se vastasi mm. arkkitehti-
suunnittelun sekä teknisen suunnittelun ohjauksesta, rakentamisen johtamisesta, hank-
keen budjetoinnista ja talouden hallinnasta.  
Toisen tapauksen työympäristökehittämisen kohdeorganisaatioina olivat viran-
omaisorganisaatioiden osat, jotka vastasivat laboratoriotoiminnasta organisaatiois-
saan. Organisaatiot toimivat kahden eri ministeriön hallinnon alla. Työympäristöke-
hittäminen liittyi synergiaprojektiin, jossa laboratorioille etsittiin yhteistoimintaetuja. 
Organisaatiot toimivat reaalitodellisuuden tasolla neljässä eri paikassa kukin erillisissä 
toimitiloissa. Valtionhallinnon toimitiloista vastaava organisaatio omistaa kyseiset 
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ympäristöt.  Työn toimeksiantajaorganisaatio toteutti kohdeorganisaatioille toiminta-
lähtöisen työympäristösuunnittelun prosessin, kuten kuvasta 3 ilmenee. Se tapahtui 
keväällä 2016 tilaympäristön omistajaorganisaation tilauksen kautta. Tutkimushet-
kellä tutkimustapauksen työympäristökehittäminen jatkui projektimaisena prosessina 
kohdeorganisaatioiden ja toimitilojen omistajan välisenä yhteistoimintana. 
4.4 Tutkimusaineisto 
4.4.1 Aineistokuvaus ja -määrä 
Taulukko 3. Tutkimusaineisto ja sen määrä (ei sis. muistiinpanoja). 

 
Työn tutkimusaineisto esitetään taulukossa 3.  Tapauksessa 1 tutkimusaineistona käy-
tettiin tutkimushaastatteluista kerättyä tietoa, haastattelumuistiinpanoja, haastateltujen 
kanssa käytyjä sähköpostikeskusteluita, organisaation toimintaan ja työympäristöke-
hittämiseen liittyviä dokumentteja sekä tilanvarausjärjestelmästä saatua tilanvarausda-
taa.  Tapauksessa 2 tutkimusaineistona käytettiin tutkimushaastatteluista kerättyä tie-
toa, työympäristösuunnittelijoiden ja suunnittelun tilaajan edustajien välistä ryhmä-
keskustelua sekä niistä tehtyjä muistiinpanoja.  Analysoitu ja käsitelty aineisto esite-
tään liitteissä 1 ja 2.5 

                                                 
5 Liitteet 1 ja 2 ovat saatavissa nähtäväksi vain erikseen pyydettäessä tutkimuseettisten näkökohtien ja tietoturvakysymysten johdosta. Tutkija voi kuitenkin näyttää osaa aineistosta lukijalle hänen niin erikseen pyytäessä. Aineistosta on piilotettu nimet ja muut vastaavat tiedot, joista olisi mahdollista päätellä kyseessä olevat organisaatiot ja ihmiset. 

TUTKIMUSAINEISTO TAPAUS 1 TAPAUS 2

Tutkimushaastattelu yksilöhaastatteluna kpl nauha, h litterointisivua huom. kpl nauha, h litterointisivua huom.

YHTEENSÄ, ROOLEITTAIN 12 9,2 68 heinä-syyskuu 2017 3 2,5 19 heinä-syyskuu 2017
Jois ta kohdeorganisaation jäseniä 11 8,4 63 8 johto- / pääl l ikkötehtävässä

3 as iantunti jatehtävässä

EI PÄÄSYÄ KOHDEORGANISAATIOIHIN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISPROSESSIN KESKENERÄISYYDESTÄ JOHTUEN

työympäris tösuunnittel i joi ta 1 0,8 5 3 2,5 19

YHTEENSÄ, MEDIOITTAIN 12 9,2 68 heinä-syyskuu 2017 3 2,5 19 heinä-syyskuu 2017

Jois ta kasvokkain 10 8,1 59 2 1,7 12

puhel imitse 2 1,0 9 1 0,8 7

Ryhmäkeskustelu huom. kpl hlö nauha, h litterointisivua huom.

YHTEENSÄ 0 0 0 1 6 0,6 6 syyskuu 2017

2 tilaajan edustajaa

3 työympäristösuunnittelijaa, 1 tutkija

vain osa keskustelusta nauhoitettiin
Jois ta kasvokkain läsnä 5

puhel imitse läsnä 1 ti laa jan edustaja

Dokumentit kpl sivua huom. kpl sivua huom.

YHTEENSÄ 24 49 0 0

koulutustarjontasuunnitelma 5 5 1 lukuvuos i/suunnitelma EI PÄÄSYÄ DOKUMENTTEIHIN TIETOTURVASYISTÄ JOHTUEN

pohjapi i rustus 6 6

toimiti lastrategia 1 18

hankesuunnitelma 1 20 +l i i tteet

ti laohjelman seurantataulukkko 1 -

säköposti t n. 10 -  

Määrällinen data toiminta-vk excel-riviä opetustilat, opisk.
Opetusti lojen 

ti lavarausdata (S2016-K2017)
38 16646 n. 700-800 1 varaus-h / rivi
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4.4.2 Tiedon lähteet ja pääsy niiden äärelle 
Tutkimusaineistotiedon lähteinä toimivat tapauksessa 1 kohdeorganisaation ja tämän 
työn toimeksiantajaorganisaation jäsenet. Tapauksessa 2 tiedon lähteinä toimivat toi-
mintalähtöisen työympäristösuunnittelun toimeksiantajaorganisaation (toimitilojen 
omistajaorganisaation) sekä työn toimeksiantajaorganisaation jäsenet. 
Organisaatioihin ja johtamiseen liittyvässä tutkimuksessa tiedonkeruu edellyttää pää-
syä organisaatioiden hallussa olevan, kokemus- ja käsitysperäisen sekä dokumen-
toidun tiedon ääreen. Se edellyttää sisäänmenoa organisaatioihin.  Brymanin mukaan 
(1989, s.161-164) sisäänmenossa organisaatioon esiintyy usein esteitä, joiden ylittä-
mistä voidaan helpottaa muutamilla peukalosäännöillä. Tutkijan tulee hälventää mah-
dollisia epäluuloja ja huolia mm. tutkimuksen tarkoituksen, luottamuksellisuuden ja 
tiedon käytön osalta. Hänen mukaansa sisäänmenoa voidaan jouhevoittaa ja kerättävän 
tiedon laatua parantaa hyödyntämällä kaikkia mahdollisia henkilösuhteita. Yleensä 
johdolta tulee saada hyväksyntä tutkimuksella ja tiedonkeruulle, vaikka sisäänpääsy 
voidaan aloittaa myös muulta kuin organisaation ylätasolta. Sopivat henkilöt voivat 
toimia sponsoreina mahdollisia organisatoristen ”portinvartijoiden” asettamia hidas-
teita ja esteitä vastaan. Sisäänpääsyä voidaan helpottaa myös tuottamalla organisaa-
tiolle oma raportti. Tässä piilee riski, että tutkija nähdään organisaatiossa konsulttina, 
jonka pääsyä organisaation tai sen jäsenten kannalta epämieluisaan tietoon rajoitetaan. 
Sisäänmenoon organisaatioihin ja siten tiedon äärelle pääsyyn kiinnitettiin erityistä 
huomiota organisaatioiden poliittisen luonteen, tiedon laadunvarmistuksen sekä työn 
ja sen tulosten luotettavuuden vuoksi. Sisäänmeno organisaatioihin edellytti kommu-
nikointia ja neuvottelua haastateltavien kanssa. Sisäänmeno aloitettiin keskustelemalla 
tapauksissa mukana olleiden työympäristösuunnittelijoiden kanssa, haastattelemalla 
heitä, perehtymällä työympäristösuunnitteludokumentaatioon sekä kohdeorganisaa-
tioista saatavilla olevaan julkiseen tietoon.  Tapauksessa 1 sisäänmenoa jatkettiin ot-
tamalla yhteyttä kohdeorganisaation johtoon tutkimusluvan saamiseksi, ensimmäisten 
haastattelujen sopimiseksi ja muiden haastateltavien kartoittamiseksi. Tutkimuslupa 
myönnettiin. Tähän oli olemassa virallinen proseduuri. Tämän jälkeen organisaation 
henkilöstöjohtaja tiedotti potentiaalisia haastateltavia sähköpostitse haastatteluista, 
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jonka jälkeen työn tekijä otti haastateltaviin yksittäin yhteyttä haastattelujen sopi-
miseksi. Tämä tapahtui sähköpostitse. Mikäli potentiaaliset haastateltavat eivät tällöin 
vastanneet, otti työn tekijä heihin yhteyttä puhelimitse. Tapauksessa 2 sisäänpääsyä 
jatkettiin keskustelemalla sähköpostitse ja puhelimitse toimintalähtöisen työympäris-
tösuunnittelun tilaajaorganisaation edustajan kanssa. 
Sähköpostikommunikaatiossa kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet, 
työn tekijän tausta ja rooli diplomityötä tekevänä tutkijana. Sähköpostit lähetettiin yli-
opiston sähköpostiosoitteesta. Pyrkimyksenä oli tehdä vastaajat tietoisiksi haastatteli-
jan lähtökohdista ja tavoitteista sekä profiloitua ja rooliutua opinnäytetyötutkijaksi esi-
merkiksi konsultin sijaan. Tarkoitus oli myös hälventää mahdollisia epäluuloja ja -
tietoisuutta, parantaa saatavan tiedon laatua sekä noudattaa tieteellistä riippumatto-
muutta ja tiedeyhteisön hyväksymää tutkimusetiikkaa. Tapauksessa 1 organisaatiolle 
luvattiin myös erillisraportti ja tarjottiin mahdollisuutta keskustelutilaisuuteen. 
4.4.3 Tiedonkeruumenetelmät  
Haastatteluaineiston keruu 
Haastatteluaineisto (=kokemus- ja käsitysperäinen tietoaineisto) kerättiin tutkimus-
haastatteluin (n = 15, yht. 15 hlö) sekä tapauksessa 2 ryhmäkeskustelun avulla (n=1, 
yht. 6 hlö). Tutkimushaastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluaineiston 
tuottamiseen osallistuneiden ihmisten määrä jäi suhteellisen pieneksi. Siksi otokseen 
valittiin ihmisiä, joilla arvioitiin olevan todennäköisesti laadukkain anti ja relevantein 
tieto tutkimustavoitteiden ja -kysymysten näkökulmasta. Näiksi ihmisiksi katsottiin 
tapausorganisaatiota johtavat ihmiset, operatiivisen toiminnan toteutuksesta vastaavat 
ihmiset sekä muut ihmiset, joilla havaittiin olevan näkökalapaikka työympäristökehit-
tämisen prosessiin ja/tai siihen liittyviin lopputulemiin ja -vaikutuksiin.  
Haastattelutyyppinä käytettiin avoimen ja puolistrukturoidun haastattelun yhdistel-
mää. Tutkimuskysymykset strukturoitiin teemoiksi ja kuhunkin teemaan mietittiin esi-
merkkikysymyksiä.  Haastattelutilanteessa luovittiin tilanteen mukaan pitäytyen tee-
moissa. Niistä ja esimerkkikysymyksistä poikettiin tarpeen mukaan lisä- ja täydennys-
kysymyksiä esittämällä. Brymanin mukaan laadullisen tutkimuksen tutkimushaastat-
teluissa käytetään yleensä avoimia ja puolistrukturoituja haastatteluja. Pyrkimyksenä 
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on saada selville tutkittavaan asiaan liittyvät haastateltavan ajatukset hänen lähtökoh-
distaan käsin rajoittamatta vastauksia suljetuilla kysymyksillä, kuten esimerkiksi ky-
selyissä tehdään. Haastattelu avataan usein jollain yleisellä kysymyksellä. Jos vastaaja 
poikkeaa aiheesta, haastattelija jatkaa mukana ja esittää kyseiseen aiheeseen liittyviä 
kysymyksiä, jotka vaikuttavat tilanteessa oleellisilta. (Bryman, 1989, s. 147-151).  
Hirsijärven ja Hurmeen (2004) mukaan tutkimushaastattelussa tiedonkeruu perustuu 
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, jonka keskiössä ovat haastateltava(t) ja haastat-
telija. Haastattelu tähtää informaation keräämiseen. Se eroaa tavanomaisesta keskus-
telusta se, että haastattelu on suunniteltua, päämäärähakuista toimintaa. Aholan ym. 
mukaan (2002, s.75 - 77) haastattelu on sosiaalinen vuorovaikutustilanne, jossa haas-
tattelija muodostaa kysymykset omista lähtökohdistaan käsin. Vastaavasti haastatel-
tava tulkitsee kysymykset ja vastaa niihin omista lähtökohdistaan käsin. Tulkintaan ja 
vastauksiin vuorovaikutustilanteessa vaikuttaa yhtäältä vastaajan tavoitteet, oletta-
mukset ja tiedot kysyjästä sekä havainnot kysyjän itseään koskemista olettamuksista 
ja tiedoista. Bryman esittää (1989, s. 163-165), että haastattelutilanteen jälkeen voi-
daan pyrkiä varmistamaan, että vastaukset on ymmärretty vastaajan tarkoittamalla ta-
valla. Tämä voi tapahtua esimerkiksi pyytämällä vastaajilta kommentointia haastatte-
lumuistiinpanoihin ja -materiaaliin tai organisaatiolle tuotettavaan raporttiin. Tutkija 
voi myös kysyä jossakin toisessa haastattelussa jossakin aiemmassa esiin nousseen 
asian tai ilmiön tarkoitusta ja merkitystä.  Tulee kuitenkin muistaa, että tutkijan työtä 
ja ammattitaitoa on tehdä analyysi ja tulkinnat tiedeyhteisöä varten eivätkä haastatel-
tavat voi tehdä niitä tutkijan puolesta. 
Haastatteluun liittyvään kommunikointiin kiinnitettiinkin erityistä huomiota organi-
saation sisäänmenon lisäksi.  Useammissa haastattelutilanteissa varmistettiin, että asia 
oli ymmärretty oikein. Toisinaan haastateltavat myös pyrkivät selittämään asiaa uu-
delleen tai paremmin huomatessaan, että haastattelija oli tulkinnut heitä puutteellisesti. 
Lisäksi tapauksessa 1 kohdeorganisaatiolle annettiin mahdollisuus kommentoida tut-
kimustapauksesta 1 muodostettuja tuloksia. Kysymyksenasettelusta ja haastatteluti-
lanteista pyrittiin muodostamaan sellaisia, että tutkija saisi selville tutkimuksen kan-
nalta tarkoituksenmukaisen tiedon sekä kykeni tulkitsemaan vastaukset vastaajan tar-
koittamalla tavalla sekä esittämään myös tarpeellisia lisä- ja jatkokysymyksiä.  Teema- 
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ja kysymysjärjestys pyrittiin muodostamaan sellaiseksi, että se muodostaisi vastaajan 
kannalta mahdollisimman ymmärrettävän ja selkeän. Haastattelut aloitettiin kartoitta-
malla haastateltavan taustat ja lähtökohdat edustamassaan organisaatiossa haastatelta-
van rentouttamiseksi sekä hänen lähtökohtiensa ja näkökulmansa ymmärtämiseksi. 
Osa haastatteluista tehtiin puhelimen välityksellä, osa kasvokkain. Molemmissa on 
etunsa ja haittansa. Brymanin mukaan (1989, s.44-45) kasvokkain tehdyssä haastatte-
lussa henkilökohtaiset ja sosiaaliset piirteet – esimerkiksi haastattelijan reaktiot vas-
tauksiin – korostuvat enemmän, puhelinhaastattelussa vähemmän. Kasvokkain teh-
dyssä haastattelussa fyysisen läsnäolon vaatimus voi edellyttää aikaa ja rahaa vievää 
matkustamista. Puhelinhaastattelussa fyysinen etäisyys haastatteluosapuolten välillä 
voi sen sijaan voi olla hyvinkin pitkä. Se nopeuttaa työtä mahdollistaen myös laajem-
man otoksen. Tapauksessa 2 työn tekijä järjesti tapauksen toimeksiantoon liittyvän pa-
lautekeskustelun yhteistyössä työympäristösuunnittelun tilaajan edustajan kanssa. 
Näin se palveli tutkimuksen lisäksi toimeksiantajaorganisaation ja tilaajan palautteen 
perusteella tapahtuvaa oppimista ja toiminnan kehittämistä.  
Kaikki haastattelut ja osa ryhmäkeskusteluista nauhoitettiin. Nauhat litteroitiin teks-
tiksi sanasta sanaan. Haastatteluista ja niiden ympärillä käydyistä keskusteluista laa-
dittiin myös muistiinpanoja.  
Dokumenttiaineiston keruu (tapaus 1) 
Hankesuunnitelma, toimitilastrategia sekä projektinaikainen tilaluettelon seurantatau-
lukko kerättiin esittämällä työn toimeksiantajaorganisaatiossa sisäinen tietopyyntö.  
Koulutustarjontasuunnitelmat ja pohjapiirustukset kerättiin esittämällä tietopyyntö 
haastateltaville haastattelujen yhteydessä. Sähköpostiviestiaineisto kerättiin ja syntyi 
haastattelujen sivutuotteena pyydettäessä haastatteluvastauksiin täsmennyksiä ja tar-
kennuksia tarpeen mukaan.  
Data-aineiston keruu (tapaus 1) 
Tilojen tilavarausdata kerättiin esittämällä tietopyyntö tapausorganisaation lukujärjes-
tyssuunnittelijalle hänen haastattelunsa yhteydessä. Hän toimitti aineiston työn teki-
jälle sähköpostitse haastattelun jälkeen. 
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4.4.4 Määrällisen aineiston analysointi 
Tapauksessa 1 dokumentti- ja data-aineiston sisältämää tietoa jalostettiin määrälliseksi 
aineistoksi. Se tapahtui seuraavasti:  

 poimittiin koulutustarjontasuunnitelmista koulutusmäärädata 
 käsiteltiin tilavarausjärjestelmästä saatu opetustilojen varausastedata 
 poimittiin rakennuksen pohjapiirustuksista tilojen lukumäärä- ja pinta-aladata 
 poimittiin työympäristösuunnittelu- ja hankesuunnitteludokumenteista työym-

päristösuunnittelun mitoitusdata 
 poimittiin rakentamisprojektin aikaisen tilaohjelman seurantadokumentista ti-

lamäärädata. 
Koko työn tutkimusaineiston analysointi aloitettiin käsittelemällä ja analysoimalla 
määrällinen aineisto. Tällöin selvitettiin, mitä määrällisiä lähtökohtia ja tavoitteita 
sekä reaalitodellisia lopputulemia ja vaikutuksia työympäristökehittämisellä oli orga-
nisaatioon ja sen työympäristöön suhteessa lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Määrällinen 
aineisto analysoitiin ennen laadullista aineistoa, koska se oli käytettävissä ja analysoi-
tavissa ennen laadullista aineistoa. 
Määrällinen aineisto koottiin Microsoft Excel -muotoisiin tiedostoihin ja käsiteltiin 
kyseisellä tietojärjestelmällä. Datankäsittelyn tuloksena koulutustarjontasuunnitel-
mien ja tilavarausdatan tiedot sekä pohjapiirustusten tilamäärätiedot saatiin vertailu-
kelpoisiksi työympäristö- ja hankesuunnitteludokumenttien tietoihin nähden. Tältä 
pohjalta verrattiin työympäristökehittämisprosessin suunnitelman mukaista tietoa to-
teumatietoon ja tehtiin vertailun pohjalta päätelmiä kehittämisprosessista ja sen vaiku-
tuksista sekä organisaation toiminnasta tutkimushetkellä ja hieman sitä ennen. Mää-
rällisen analyysin ja vertailun tärkeimmät tulokset esitetään luvussa 5.2.4. 
4.4.5 Laadullisen aineiston analysointi 
Tutkimushaastattelun erottaa muista haastattelusta erityisesti se, että haastatteluilla ke-
rätty tietoa pidetään tieteellisesti pätevänä vasta, kun se on varmennettu ja tiivistetty 
tieteellisen menetelmin (Hirsijärvi & Hurme, 2004).  Laadullisen aineiston analysointi 
aloitettiin litteroimalla haastattelu- ja keskustelunauhoitukset. Analysointia jatkettiin 
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muodostamalla tutkimuskysymysten pohjalta alustavat teemat ja koodaamalla litte-
roitu haastatteluaineisto. Pääteemat ja alateemat muotoiltiin tutkimuskysymysten, teo-
riakehyksen ja kirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen teemoiteltiin muistiinpano- ja säh-
köpostikeskusteluaineisto sekä dokumenttiaineisto. Aineistosta kommentoitiin tee-
moittain ja alateemoittain kappaleet ja lauseet MS Word tekstinkäsittelytyökalulla. 
Kommentteihin kirjattiin mitä teemaluettelon teemaa ja alateemaa se edustaa. Teemoja 
ja koodausta parannettiin iteratiivisesti. Teemaluettelo alateemoineen esitetään liit-
teessä 4. 
Teemoittelun ja koodauksen jälkeen kunkin teeman alle koottiin kyseiset aineistokoh-
dat. Sen jälkeen aineistoa tulkittiin tutkimuskysymysten valossa luvun 3 teoreettisen 
viitekehyksen ajattelutapaa, käsitteitä sekä luvun 2 kirjallisuuskatsausta käyttäen.  
Tältä pohjalta muodostettiin tapaustutkimustulokset. Tämän jälkeen muodostettiin 
työn teoreettiset tulokset. Tämä tapahtui yhdistellen ja tulkiten työn teoriaosuutta ja 
tapaustutkimustuloksia. 
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5 Tapaustutkimustulokset  
Luvussa esitetään tapaustutkimusten tulokset, jotka pohjautuvat pääasiassa empiiri-
seen tutkimusaineistoon.  Tulosten teoreettinen tarkastelunäkökulma on johtamis- ja 
organisaatioteoreettinen. Se näyttäytyy vahvimmin tutkimustapausten prosessien sekä 
muutosvoimien ja -keinojen tarkastelussa. Tällöin työympäristökehittämistä katsotaan 
ja tulkitaan ikään kuin organisaatioiden toimivan johdon silmin. Tämä tapahtuu kui-
tenkin tutkimustyönä sellaisen tietoisuuden ja teoreettisen käsitteistön avulla, jotka ei-
vät ole olleet tapahtumahetkillä toimivan johdon eivätkä työympäristökehittäjien ulot-
tuvissa. 
Työympäristökehittämisen lopputulemat ja vaikutukset luokitellaan tulkintoihin reaa-
litodellisuudesta sekä yhteisöllisestä todellisuudesta. Reaalitodellisten tulkinnat pe-
rustuvat työn tekijän ja haastateltavien havaintoihin reaalimaailmasta sekä tapauk-
sessa 1 myös määrälliseen analyysiin. Yhteisötodellisissa tulkinnoissa annetaan ikään 
kuin puheenvuoro haastatelluille ja heidän kokemuksilleen ja tulkinnoilleen. Puhetta 
tulkitaan erityisesti asioiden jäsentämisen ja esiin nostojen kautta. 
5.1 Itsenäisyyttä, elinvoimaa, avoimuutta ja yhteistyötä – ta-

paus 1 
5.1.1 Tapausorganisaatio tutkimushetkellä 
Tutkimustapauksen organisaatiota ja sen toimintaa ohjattiin valtiolliselta taholta eri-
tyisesti rahoituksen ja tavoitteiden kautta. Pääasiallinen rahoitus tuli valtiolta. (Haas-
tateltava 9, 2017) Tapausorganisaation perustehtävä oli korkeakoulutustehtävä sekä 
siihen liittyvä ja sitä tukeva tutkimus-, kehitys- ja palvelutuotantotoiminta (Haastatel-
tava 9, 2017). Korkeakoulutuskentällä organisaatio oli erikoistunut ammattikorkea-
koulutasoiseen sosiaali- ja terveysalan koulutukseen (Haastateltava 2, 6, 9 ja 10, 2017). 
Eräällä koulutusalalla se toimi ikään kuin valtakunnallisessa monopoliasemassa 
(Haastateltava 10, 2017). Organisaatiolla oli eettinen tehtävä, sen tarkoitus oli tehdä 
hyvää. Organisaation yhteisiksi, jaetuiksi arvoiksi oli kirjattu avoin vuorovaikutus, so-
siaalinen oikeudenmukaisuus, välittäminen sekä tehokas ja tuloksellinen toiminta. 
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(Haastateltava 2, 2017) Useiden haastateltujen vastauksissa yhteisinä arvoina koros-
tuivat yhteisöllisyyden ja yhteistyön merkitys ja tärkeys. Myös näitä voidaan pitää or-
ganisaatiossa jaettuina arvoina. 
Tutkimushetkellä organisaation toiminta oli organisoitu neljäksi toimintakokonaisuu-
deksi: koulutus, tutkimus, kehitys ja liiketoiminta, tukipalvelut sekä hallinto ja johta-
minen. Kukin toimintakokonaisuus oli myös oma tulosalueensa ja niillä oli nimetyt 
johtajansa. Johtotehtävässä toimivan ihmisen johdettavana toimii päällikkötehtävässä 
työskenteleviä ihmisiä. He puolestaan toimivat opetus- ja asiantuntijatehtävissä työs-
kentelevien ihmisten esimiehinä. Organisaatiorakenteen tausta-ajatuksena oli, että toi-
minta tapahtuisi järkevinä, toisiinsa rajapintojen kautta limittyvinä kokonaisuuksina. 
Koko organisaatioon ja sen toimintaan vaikuttavien ratkaisujen haluttiin muodostuvan 
näissä rajapinnoissa. Sen haluttiin tapahtuvan siten, ettei koko organisaatioon ja sen 
toimintaan vaikuttavia erillisratkaisuja pääsisi muodostumaan jollakin toiminnan osa-
alueella. (Haastateltava 9, Haastateltava 2, 2017) 
Organisaation yksittäisten toimijoiden eli ihmisten organisatoriset roolit voitiin pääta-
solla jaotella työntekijöihin ja opiskelijoihin. Tapausorganisaatioon ja sen koulutustoi-
minnan piiriin kuului yhteensä noin 3150 yksittäistä toimijaa, joista työntekijöitä oli 
noin 250 ja opiskelijoita noin 2900. Organisaatiolla oli viisi toimipistettä eri puolilla 
Suomea. (Haastateltava 2, 2017) Tapauksessa keskityttiin pääkaupunkiseudulla sijait-
sevaan päätoimipisteeseen. Päätoimipisteessä työskenteli noin 130 organisaation työn-
tekijää sekä 1700 opiskelijaa (Haastateltava 2, 2017).  
Koulutustoiminta oli organisoitu ja rakenteistettu päiväopintokoulutusohjelmiksi sekä 
monimuoto-koulutusohjelmiksi. Koulutusaloja oli yhteensä neljä. Päiväopintokoulu-
tusohjelmissa lähiopetusta järjestettiin jatkuvasti kampuksella harjoittelujaksoja lu-
kuun ottamatta. Monimuotokoulutusohjelmissa lähiopetusta järjestettiin kampuksella 
keskimäärin 3-4 pv/kk. Muilta osin opetus tapahtui verkko-opetuksena virtuaalisissa 
tiloissa. (Haastateltava 6, 2017) Päiväopinnoissa oli siis merkittävästi enemmän lä-
hiopetusta ja välttämätöntä läsnäoloa kampuksella kuin monimuoto-opetuksessa. Siksi 
päiväopinto-ohjelmissa opiskelevat edellyttivät määrältään laajempaa fyysistä työ- ja 
oppimisympäristöä kuin monimuoto-ohjelmissa opiskelevat. 
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Tutkimus-, kehitys- ja liiketoiminta oli organisoitu liiketoiminnan ja innovaatioiden 
osa-alueeksi sekä pedagogiikan ja kehityksen osa-alueeksi. Tukipalvelut oli organi-
soitu kirjastopalveluiksi, opiskelijapalveluiksi, digi- ja infrapalveluiksi sekä assistent-
tipalveluiksi. Hallintotoiminta oli organisoitu ylimpään johtoon, viestintään, henkilös-
töhallintoon ja taloushallintoon. (Haastateltava 9; Haastateltava 2, 2017) 
Organisaatio toimi ja työ tapahtui fyysisissä ja virtuaalisissa tiloissa muodostaen toi-
mijoiden välille sosiaalisia tiloja – kommunikaatiota, suhteita, sidoksia, yhteyksiä ja 
yhteisiä henkisiä tiloja.  Fyysisten tilojen osalta keskeisellä sijalla olivat organisaation 
toimipisteet eli kampukset. Virtuaalisten tilojen osalta keskeisellä sijalla olivat digi-
taalinen opetus- ja tietotyöteknologia sekä sitä palveleva fyysinen it-infrastruktuuri. 
Virtuaalinen toiminta ja työ olivat valtaosin riippumattomia fyysisestä sijainnista. 
Koulutustoiminnassa opetustapahtumiin voitiin liittyä virtuaalisesti mistä tahansa. 
Opetustapahtumat voitiin myös tallentaa myöhempää katselua varten. Muussa toimin-
nassa erilaisia yhteistyötehtäviä toteutettiin videoneuvottelujärjestelmien sekä mobii-
lilaitteiden ja tietoliikenneyhteyksien avulla paikasta riippumatta. Työntekijät pystyi-
vät tehdä halutessaan työtä esimerkiksi kotoa käsin ns. etätyönä. Organisaatiossa voi-
tiin käydä yhteisiä keskusteluja virtuaalisesti mm. organisaation sisäisessä intranetissä. 
Siellä kellä tahansa työntekijällä oli mahdollisuus avata keskustelu haluamastaan ai-
heesta. (Haastateltava 2, 4, 6, 7, 2017) 
5.1.2 Organisaation muutos- ja kehitysjatkumo 
Tutkimustapauksen organisaatio ja sen toimijat olivat eläneet tutkimushetkeä edeltä-
neet vuodet suhteellisen mittavassa muutos- ja kehitysjatkumossa. Jatkumo oli kosket-
tanut sekä organisaation ulkoista toimintaympäristöä että organisaatiota ja sen sisäistä 
toimintaympäristöä.  
Ulkoisen toimintaympäristön muutos- ja kehitysjatkumo ilmeni erityisesti seuraaviin 
osa-alueisiin liittyvissä käsityksissä: 
- ”suuruuden ekonomias”, tehokkuus ja taloudellisuus  
- pedagogisten ajatukset ja käytännöt 
- digitalisaatio / virtualisaatio 
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Työympäristökehittämisen lähtötilanteessa organisaatiossa vallitsi käsitys, että yhteis-
kunnassa ja korkeakoulutoimintaympäristössä ajatellaan vain suuremmilla toimin-
tayksiköillä olevan edellytyksiä menestyä (Haastateltava 10, 2017). Pedagogiikan 
muutoksen ja kehityksen sekä digitalisaation osalta organisaatiossa on vallinnut käsi-
tys, että opetusmetodiikka monipuolistuu ja virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttö 
lisääntyy tulevaisuudessa. Sen on ajateltu vaikuttavan myös fyysiseen tilaympäristöön.  
”Me nähtiin tämä kehitys siinä, että etäopetus lisääntyy ja tilojen käyttötarve muuttuu. 
Ja niillä (opiskelijoilla) oli valtava tarve siihen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. 
Et tämä opetus muuttuu sillä lailla, että on etäopetusta ja kaikenlaista monimuotoa, ja 
sitten ryhmää ja yksinopiskelua ja muuta.” (Haastateltava 10, 2017).  
Organisaation ja sen sisäiseen toimintaympäristön muutos- ja kehitysjatkumo ilmeni 
seuraaviin teemoihin liittyvissä käsityksissä: 
- organisaation luovuus ja innovointi sekä avoimuus ja yhtenäisyys- ja yhteistyö-

orientaatio, 
- koulutustoiminta ja sen pedagoginen painotus, 
- toiminnan palvelullistuminen ja digitalisaatio sekä 
- yleiset toimintarakenteet sekä organisointi- ja johtorakenteet. 
Toiminnan kehittämisessä pyrittiin edistämään avointa vuorovaikutusta, yhteistyötä, 
yhtenäisyyttä, luovuutta ja innovaatiota sekä päätoimipistettä koskevan työympäristö-
kehittämisen aikana, että sen jälkeen (Haastateltava 5 & 10, 2017).  
”Ja ehkä sellaisesta sisäänpäin kääntyneestä yhtenä ammattikorkeakouluna elämi-
sestä piti siirtyä yhteistyön mahdollisuuksien äärelle kaikkien kanssa, muidenkin am-
mattikorkeakoulujen kanssa.” (Haastateltava 5, 2017)  
Päätoimipisteen työympäristökehittämisen loppuvaiheessa organisaatiolle laadittiin 
uusi strategia. Tutkimushetkellä oli siirrytty uuden strategian toimeenpanoon ja toteu-
tukseen. Myös strategiatyössä keskityttiin pitkälti yhteistyöhön ja ulkopuolisen yhteis-
työn kautta syntyvään innovatiivisuuteen sekä pedagogiikkaan. (Haastateltava 2 & 8, 
2017) Avoimuuden sekä yhtenäisyys- ja yhteistyöorientaation muutos- ja kehitysjat-
kumo näkyivät niin ikään tutkimushetken käsityksissä organisaation tulevaisuuden 
suunnasta. 
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”Et varmaan yhteistyötä, yhteistyö on semmoinen asia, mitä on totuttu tekemään kor-
keakoulujen kanssa. Että sitä jatketaan edelleenkin. --- Tutkimus- ja kehittämistoi-
minta on ehkä meidän strategiassa painotuksena. --- Et lisää isoja hankkeita ja sitä 
hanketoimintaa. Ja me haluttaisiin, että opiskelijat olisivat kiinteästi mukana niissä 
tutkimus- ja kehittämishankkeissa.” (Haastateltava 9, 2017) 
Koulutustoiminnan ja sen pedagogisen painotuksen muutos- ja kehitysjatkumo ilmeni 
jo organisaation työympäristökehittämistä edeltäneessä muutos- ja kehityshistoriassa. 
Eri puolilla olleet opistoasteen koulutukset oli yhdistetty yhdeksi ammattikorkeakou-
luksi (Haastateltava 10, 2017).  Kuvasta 4 ilmenee, että organisaation sisään otettavien 
opiskelijoiden lukumäärä on noussut vuosien 2013-2014 jälkeen kymmenkunta pro-
senttia ja kutakuinkin vakiintunut sen jälkeen. Sisäänottoryhmien lukumäärä on puo-
lestaan vähentynyt, mikä tarkoittaa keskimääräisen opetusryhmäkoon kasvua. 

 
Kuva 4. Organisaation koulutusohjelmien sisäänottomäärät aikavälillä S2013-K2018. Monimuo-
tokoulutukset sisältävät myös ylemmän amk:n sisäänoton (vuodesta riippuen 0-26 % monimuoto-
opiskelijoista). 
Päiväopintojen ja monimuoto-opintojen sisäänoton suhteelliset osuudet ovat pysyneet 
kutakuinkin vakiona. Monimuoto-opiskelijoiden sisäänottomäärän osuus on n. 70 % 
kokonaissisäänoton määrästä. Pedagogiikan ennakoidaan kehittyvän tutkimushetkeä 
seuraavassa tulevaisuudessa vielä aiempaakin vahvemmin monimuoto-opintojen 
suuntaan. Tällä voi olla vaikutusta myös toimipisteverkostoon. 
”Kyllä siihen (monimuotokoulutuksen ja -opintojen) suuntaan se varmaan menee. Ja 
voi olla, että syntyy tilanne, että meillä ei ole jossain päin kampusta ollenkaan. Ja se 
opetus tapahtuu verkon yli. Että silloin tavallaan kiinteistöt, tota kiinteistöpolitiikkakin 
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vähän muuttuu, että missä tarvitaan toimipistettä, missä ei. Mutta se on sitä tulevai-
suuskuvaa. --- Siihen opetusministeriökin meitä korkeakouluja paimentaa koko ajan.” 
(Haastateltava 9, 2017) 
Palvelullistumisen ja digitalisoitumisen suuntaukset ilmenivät lukuisissa tutkimushet-
ken käsityksissä organisaation tulevaisuuden suunnasta ja osin myös historiassa. Suun-
taukset kytkeytyvät koulutustoiminnan ja pedagogiikan muutokseen ja kehitykseen. 
Opiskelijat mm. nähtiin asiakkaina, joita varten organisaatio on olemassa (Haastatel-
tava 2). Toimintaa aiotaan jatkossa kehittää opintopolkuina siten, että opiskelijat pää-
sisivät kulkemaan sujuvasti sen läpi jumiutumatta esimerkiksi opinnäytetyöhön. Peda-
gogiikassa kehityshaasteena on edelleen digitaalisuus ja siihen siirtyminen.(Haastatel-
tava 9, 2017) Tutkimushetkellä koko organisaatiokulttuuria suunniteltiin kehitettävän 
palvelukulttuurin suuntaan erillisellä kulttuurin kehittämisohjelmalla. (Haastateltava 
8, 2017). 
Organisaation nähtiin toimivan virtuaalisesti yhtenäisesti yhtenä kokonaisuutena 
(Haastateltava 7, 2017). Digitalisaatio kytkeytyikin myös organisaation yhteistyö- ja 
yhtenäisyysorientaation kehitykseen. 
”Kun tämä (kyseinen organisaatio) on aina ollut verkosto, ammattikorkeakoulutoimi-
pisteitä on ollut ympäri Suomea. Et meidän on ollut pakko kehittää nämä laitteet, että 
on videoneuvottelut ja muut.” (Haastateltava 9, 2017)  
Osana muutos- ja kehitysjatkumoa erinäiset toiminnan rakenneosat sekä niiden edel-
lyttämät johto- ja organisaatiorakenteet olivat muuttuneet ja kehittyneet rinnan päätoi-
mipisteen työympäristökehityksen kanssa. Tutkimusvuoden (2017) alussa organisaa-
tiossa saatettiin voimaan uusi toiminta-, johto- ja organisaatiorakenne. Edeltävä ra-
kenne oli muutaman vuoden takainen. 
”Vuosina 2012 - 2013 tehtiin iso organisaatiomuutos. Ja se sattui kyllä aika kivasti 
tämän (päätoimipisteen työympäristökehittämisen) prosessin kanssa yhteen. Mutta 
tämä nyt 2017 alusta tehty ei ole sellainen, joka on ollut vaikuttamassa (päätoimipis-
teen työympäristökehittämiseen).” (Haastateltava 5, 2017) 
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Uudessa rakenteessa toimintaosioiden määrä on aiempaa pienempi ja ne ovat muuttu-
neet myös sisällöltään. Aiemmassa mallissa toiminta oli organisoitu viiteen osaamis-
alueeseen, josta kukin vastasi myös oman osaamisalueensa tutkimus- ja kehittämistoi-
minnasta (Hankesuunnitelma, 2013). Uudessa rakenteessa tutkimus-, kehittämis- ja 
liiketoiminta on eriytetty omaksi alueekseen.  Rakenteessa on myös aiempaa vähem-
män johtajan roolissa toimivia ihmisiä, mutta uutena tasona siinä on päällikkötaso, jota 
edellisessä rakenteessa ei ollut.  (Haastateltava 2, 6 ja 9, 2017) Uudessa rakenteessa 
päälliköille kuuluvia tehtäviä oli sisällytetty aiemmin eri ihmisten toimenkuviin. 
(Haastateltava 9, 2017) 
5.1.3 Muutostapaus, -tilanne ja -haaste 
Kokonaismuutostilanne kytkeytyi organisaation pitkän aikavälin muutos- ja kehitys-
jatkumoon. Siinä ilmeni kokonaismuutos, jota voidaan pitää luvun 2.4.2 mukaisena 
radikaalina organisaatiomuutoksena. Se on ollut monin paikoin suunnitelmallinen. 
Työympäristökehittämiseen liittynyt muutos oli itsessään pienempi, pääosin suunni-
telmallinen osamuutos kokonaismuutoksen sisällä. Tämä pienempi muutos kohdistui 
pääosin organisaation osien työympäristöön sekä siellä toimimisen määrään, aikaan ja 
paikkaan. 
Kokonaismuutostilanne vaikutti olleen suhteellisen monimutkainen ja erittäin haas-
tava. Se kosketti koko organisaatiota. Haasteen voittamisen katsottiin edellyttävän 
suhteellisen mittavaa toiminta- ja organisaatiorakenteiden kehittämistä sekä tätä ydin-
muutosta tukevan fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisenkin työympäristön kehittämistä. 
Työympäristön ja sen eri tilojen muutos ilmeni toimitilojen, tietoliikenneinfran, ope-
tusteknologian ja tietotyöteknologian aktiivisena kehittämisenä. Kyseessä oli siis lu-
vun 2.4.3 mukainen haastevyyhti tai viheliäinen haaste. 
Kokonaishaasteena oli haastatteluista tehdyn tulkinnan mukaan toiminnan ja talouden 
tehostaminen siten, että organisaation itsenäisyys, elinkelpoisuus ja kilpailukyky säi-
lyvät ja/tai paranevat. Ulkoisella toimintaympäristöllä oli keskeinen vaikutus haasteen 
muodostumiseen.  
”Tällä alueella meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli 4 kampusta. Meillä oli A, B, 
C ja D. Sitten kun nämä korkeakoulupoliittiset paineet tulivat, niin me ensinnä lakkau-
tettiin yksikkö D ja saatiin vastaavat paikkamäärät sitten tälle alueelle. Sitten kävi 
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kuitenkin aika kestämättömäksi se, että meillä oli kolme kampusta hyvin lähekkäin toi-
siaan. Että vaikka siinä oli historialliset perusteet, niin ei ollut mitään toiminnallista 
ja taloudellista järkeä viedä sitä eteenpäin.” (Haastateltava 10, 2017)  
Organisaatio kamppaili muutos- ja kehitystoimenpitein itsenäisyydestään, elintilas-
taan ja olemassaolostaan. Työympäristökehittämisellä oli kamppailussa keskeinen 
rooli.  
”Me nähtiin mihinkä tämä korkeakoululaitos kehittyy. Ja kun meillä on voimakas oma 
missiomme ja vahva itsenäisyystahto. Varottiin esimerkiksi sitä, että emme menisi esi-
merkiksi Ammattikorkeakoulu X:n kainaloon, siis omistusratkaisultaan erilaisen ja 
ison. Me etsittiin aktiivisesti muitten vastaavien, siis esimerkiksi Ammattikorkeakoulu 
Y:n tai Ammattikorkeakoulu Z:n vierestä paikkoja.” (Haastateltava 10, 2017) 
Työympäristökehittämisessä nähtiin myös realistisena uhkana, että fyysisen työympä-
ristön kehittäminen ja sen tulokset johtaisivat epäonnistuessaan organisaation talou-
dellisesti elinkelvottomaan tilaan tai sen partaalle (Haastattelu 1, 2017).  
Tutkimustapauksen työympäristökehittäminen ja siihen liittyvät haasteet koskettivat 
ainakin jossain määrin koko organisaatiota ja se on osa pidempää organisaation työ-
ympäristökehittämisen jatkumoa. Sen on toiminut ikään kuin avauksena ja suunnan-
näyttäjänä sitä seuranneeseen muiden toimipisteiden työympäristöjen kehittämiseen.  
”Silloin kun on tällainen organisaatio, jolla on monia toimipisteitä, niin on äärimmäi-
sen tärkeätä, että työskennellään jokaisen toimipisteen eteen. Kun meillä on paikka-
kunnalla X yksi sellainen erityisyksikkö, niin me saatiin siellä saneerausohjelma. Paik-
kakunnalla X tilat ajanmukaistettiin samalla periaatteella (kuin tutkimustapauksen 
työympäristökehittämisessä), eli samat pedagogiset ja rakennussuunnittelun periaat-
teet, vaikka siellä oli eri arkkitehti. Se tehtiin samanaikaisesti tämän kanssa. Ja paik-
kakunnalla Y käynnistettiin suunnittelu, en tiedä mikä siellä on tilanne, ja paikkakun-
nalla Z käynnistettiin.” (Haastattelu 10, 2017) 
Tutkimustapauksen työympäristökehittämiseen lähtötilanteeseen liittyi organisaatiota-
son haasteiden lisäksi paikallisia haasteita. Niissä fyysisen tilaympäristön käytettävyy-
teen ja kuntoon liittyvät haasteet heijastuivat paikallisesti organisaation toimintaan ja 
toimintakykyyn. Fyysisen tilaympäristöön liittyneinä haasteina nousi haastatteluissa 
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esiin sisäilman laatu, itseopiskelutilojen puute, digitaalisen infran heikkous sekä tilo-
jen yleinen vanhanaikaisuus ja epätarkoituksenmukaisuus suhteessa organisaatioon ja 
sen toimintaan (Haastateltava 3, 5, 6, 10 ja 12, 2017). 
5.1.4 Tavoitteet ja lähtökohdat 
Tutkimustapaukseen liittyi organisaation kannalta sekä strategisemman että operatii-
visemman tason tavoitteita ja lähtökohtia. Ne koskivat sekä organisaation toimintaa 
että työympäristöä. Strategisemman tason lähtökohdat liittyivät erityisesti organisaa-
tion itsenäisyyden ja elinvoimaisuuden säilymiseen.  Haastatteluaineistosta tehdyn ko-
konaistulkinnan mukaan (Haastateltavat 1-12, 2017) voidaan todeta, että keskeisiä työ-
ympäristökehittämiseen liittyneitä ylätason tavoitteita olivat: 
- organisaation itsenäisyyden, elinkelpoisuuden ja olemassaolon turvaaminen (edis-

tämällä strategista kumppanuutta toisen vastaavan organisaation kanssa sekä toi-
minnan taloudellista tehokkuutta parantamalla), 

- organisaation arvojen mukaisen toiminnan edistäminen ja yhteistoimintaetujen 
edistäminen (avoimuutta ja yhteisöllisyyttä edistämällä sekä yhteistyömahdolli-
suuksia parantamalla), 

- pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistäminen (modernin ja in-
novatiiviseen pedagogiikan ja toiminnan avulla sekä modernien virtuaalisten ja 
fyysisten tilojen avulla, jotka mahdollistavat ne) ja 

- pitkän aikavälin muutos-, reagointi- ja sopeutumiskyvyn edistäminen (fyysisten 
tilojen avulla, jotka mahdollistavat osaltaan monimuotoisen toiminnan ja työn 
sekä niiden kehittämisen ja muuttamisen). 

Keskeisiä työympäristökehittämisen käytännönläheisimpiä tavoitteita olivat (Haasta-
teltavat 1-12, 2017): 
- kolmen lähekkäin sijainneen toimipisteen yhdistäminen yhdeksi toimipisteeksi 

päällekkäisen toiminnan integroimiseksi/tehostamiseksi (esim. tukipalvelut), tar-
peettoman toiminnan karsimisiksi (esim. työntekijöiden liikkumisajan poistami-
nen erillisten kampusten välillä) sekä yhteisöllisyyden rakentamiseksi yhteen saa-
tettavien organisaation osien välille, 
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- sijoittuminen paikkaan, joka edistää ja tukee kumppanuuden ja muun ulkopuolisen 
yhteistyön muodostumista ja toteutumista käytännön arjessa ja toiminnassa. 

- tilavuokrien pitäminen korkeintaan yhdistämistä edeltäneellä tasolla,  
- toimitilojen käyttötehokkuuden parantaminen, 
- yhden toimipisteen sisäilmaongelmien ratkaiseminen sekä 
- modernit ja tarkoituksenmukaiset fyysiset tilat 
Moderneilla ja tarkoituksenmukaisilla fyysisillä tiloilla tarkoitettiin tiloja, jotka 
- edistävät ja tukevat moderneja pedagogisia käytäntöjä ja työntekokäytäntöjä yh-

dessä opetus- ja tietotyöteknologian sekä tietoliikenneinfrastruktuurin kanssa, 
- edistävät avointa vuorovaikutusta, sosiaalisia kohtaamisia ja sosiaalisten tilojen 

muodostumista läpi organisaation, 
- houkuttelevat opiskelijoita olemaan ja opiskelemaan kampuksella itsenäisesti yk-

sin ja ryhmässä opetustapahtumaoppimisen lisäksi, 
- mahdollistavat osaltaan toiminnan organisoinnin sekä toimintakäytäntöjen vaihte-

lun ja muutokset tilojen joustavuuden ja muunneltavuuden kautta sekä 
- luovat ja edistävät osaltaan turvallisuutta. 
Toimintaan ja sen järjestämiseen liittyvät lähtökohdat olivat keskeisessä asemassa fyy-
sisten tilojen tyyppien, lukumäärien ja pinta-alojen mitoituksessa, joka tapahtui työ-
ympäristökehittämisen toiminnallisessa työympäristösuunnittelussa. Tilatyypit, luku-
määrät ja pinta-alat puolestaan toimivat perustana taloudelliselle päätöksentekotie-
dolle, rakentamisen budjetoinnille sekä kehittämisen taloudenohjaukselle.  
”Ja meillä oli kattohinta, mitä enemmän se ei saa maksaa. Me tiedettiin miten paljon 

se saa maksaa ja sitä kautta räätälöitiin sitä tilaohjelmaa. Sen piti olla riittävän pieni, 
että kustannus pysyy kohtuullisen pienenä… ja sitä koko ajan peilattiin sitä tilaohjel-
man laajuutta tavoitehintaan.” (Haastateltava 1, 2017) 
Toiminnan lähtötiedot muuttuivat ja kehittyivät työympäristökehittämisen alkuvai-
heessa jonkin verran. Tämä käy ilmi toimitilastrategiadokumentista vuodelta 2011 
sekä hankesuunnitelmadokumentista vuodelta 2013. Oleellisin muutos oli yhden 140 
opiskelijan vuotuisen päiväopintokoulutusohjelman lisääminen koulutustarjontaan 
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sekä päätös kasvattaa opetuspäivän pituutta kahdella tunnilla. Lopullisen, hankesuun-
nitelmassa esitetyn lähtötietoraamin mukaiset keskeiset oletukset olivat (Hankesuun-
nitelma, 2013): 
- Päivisin opiskelevien opiskelijoiden lukumäärä n. 1600 hlö, joista päiväopinto-

opiskelijoita n. 1100 hlö ja loput päivämonimuoto-opiskelijoita. Kampukselle si-
joittuu n. 150 organisaation työntekijää, joista opettajien osuus on n. 2/3. 

- Päiväopinto-ohjelmia järjestetään yhteensä 8 (7 amk + 1 työelämäpalvelut). Moni-
muoto-ohjelmia järjestetään yhteensä 6 (4 amk + 2 yamk).  

- Keskimääräinen ryhmäkoko on 43 hlö, vaihteluväli on 20-80 opiskelijaa.   
- Lukuvuoden opetusviikkojen määrä on 38 vk/v ja opetuspäivien 5 pv/vk.  Opetus-

päivän pituus 10 h/pv, josta opetusta on keskimäärin 8 h/pv (ts. opetustilojen ajal-
linen mitoituskäyttöaste on yleensä 75 %). 

- Päiväopinto-ohjelmien kesto on 3,5 v. Työssä oppimista on 60-75 op/210 op. Mui-
den opintopisteiden osalta 6-14 h/27 h on opetustapahtuma -oppimista ja muu osa 
itsenäistä opiskelua yksin tai ryhmässä.  Monimuoto-opetuksessa lähiopetusta on 
3-4 pv/kk. 

Fyysiset tilat mitoitettiin alun perin edellä mainituista lähtökohdista. Käyttöastetavoite 
on lukuvuoden keskimääräinen arvo. Käytännössä opetustoiminnan määrä vaihtelee 
lukuvuoden sisällä. Jos esimerkiksi 3 viikon aikajaksolla opetusta on keskimääräistä 
vähemmän ja opetustilojen käyttöasteet jäävät 50 %:iin, edellyttää mitoituskäyttöas-
teen toteutuminen esimerkiksi joltakin 6 viikon jaksolta 87,5 % käyttöasteita. 
Hankesuunnitelmassa todetaan, että ”Tilaohjelma on laadittu tehokkaaksi, mikä edel-

lyttää tiloilta monikäyttöisyyttä. Suurien opetustilojen yhdistettävyyteen sekä jakami-
sen mahdollisuuteen tulee kiinnittää huomiota (Dokumenttiaineisto, 2013).”  Lisäksi 

hankesuunnitelmassa todetaan, että ” Erikoistila (tilan nimi muutettu) ja kaksi suurinta 
yleisopetustilaa muodostavat yhdessä suuren luentosalin. Ruokasali yhdistettynä luen-
tosaliin luo tilan, jossa voidaan pitää juhlia ja muita suuria tapahtumia”. 
5.1.5 Lopputulemia ja vaikutuksia reaalitodellisuuden tulkintana 
Työympäristökehittämisen lähtötilanteessa organisaation reaalitodellinen toiminta ja 
työ tapahtuivat seitsemässä eri paikassa. Työympäristökehittämisen myötä vastaava 
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toiminta ja työ tapahtuvat viidessä eri paikassa. Yksi uusi toimipiste siis korvasi kolme 
aiemmin erillistä toimipistettä. 
Kiinteistösijoittajaorganisaatio omistaa uuden tilaympäristön. Tapausorganisaatio toi-
mii tiloissa vuokralla pitkä-aikaisella vuokrasopimuksella. Myös aiemmat tilat olivat 
vuokratiloja. Uudessa toimipisteessä vuokrattavia tiloja on muuttuneessa tilanteessa 
pinta-alaltaan n. 25-30 % vähemmän kuin lähtötilanteessä. (Dokumenttiaineisto, 2013; 
Haastateltava 1, 2017) Vuokra perustuu toteutuneisiin hankintakustannuksiin (ei bud-
jetoituihin). Rakentamisprojektin budjetti vastasi karkeasti kohdeorganisaation yhden 
vuoden kokonaisbudjetin menoja ja alittui n. 15-20 %:lla suhteessa budjettitavoittee-
seen. Nykyisen vuokratason kerrottiin olevan hieman lähtötilannetta alempi. (Haasta-
teltava 6 ja 10, 2017)  
Uusi toimipiste sijaitsee toisen vastaavan ammattikorkeakoulu -organisaation toimi-
pisteen vieressä. Kyseisen organisaation toimijoiden ja tapausorganisaation toimijoi-
den välillä tapahtuu keskinäistä vuorovaikutusta (Haastateltava 6, 8, 9, 2017). Pääosa 
organisaation johto- ja hallintotehtävissä toimivista ihmisistä on sijoittunut uuteen toi-
mipisteeseen. Sekä ennen kehittämistä, että kehittämisen jälkeen opetustehtävissä toi-
mivat ihmiset toimivat useissa toimipisteissä liikkuen niiden välillä. Kehittämisen 
myötä liikkuminen uudeksi toimipisteeksi yhdistyneiden toimipisteiden välillä on 
poistunut. (Haastateltava 2,3,6,8,9,11, 2017)  
Koulutustoiminnan määrällinen suunnitelma työympäristökehittämisen hankesuunni-
telmassa (2013) esitetään kuvassa 5 vasemmalla. Toteutunut määrä lukuvuonna 
S2016-K2017 sekä laskennallinen arvio määrän kehityksestä esitetään kuvassa oike-
alla. Mittarina käytetään opiskelijamäärää. Määrän toteuma ja arviot perustuvat kou-
lutustarjontasuunnitelmiin, jotka organisaation hallitustehtävissä toimivat ihmiset ovat 
hyväksyneet. Tutkimusaineiston mukaan koulutustarjontasuunnitelmat kuvaavat hy-
vin reaalista, toteutuvaa määrää (Haastateltava 6, 2017). 
Kuvan opiskelijamäärät vastaavat tilannetta, jossa kaikki lähiopintoihin osallistuvat 
opiskelijat ovat samanaikaisesti läsnä toimipisteessä. Oletuksia opetuksen järjestämi-
sen, kuten ajallisen porrastuksen suhteen ei kuvaan ole tehty. Kuvassa ei myöskään 
esitetä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa toimintaa. 
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Kuva 5.  Koulutustoiminnan määrä työympäristökehittämisen hankesuunnittelussa, toteutunut 
määrä lukuvuonna S2016-K2017 ja laskennallinen arvio vuosille S2017-S2020. Arvio perustuu 
laskentaoletukseen, jonka mukaan organisaatio toteuttaa aikavälillä S2018-S2020 päivisin tapah-
tuvan koulutustoimintansa samalle opiskelijamäärälle kuin lukuvuonna S2017-K2018. 
Kuvan mukaan arkipäivisin tapahtuvien koulutusten opiskelijamäärä päätoimipis-
teessä on pienempi kuin hankesuunnitelmassa esitetty määrä. Lukuvuotena S2016-
K2017 arkipäivisin toteutunut päiväopintokoulutusohjelmien toteutunut määrä oli n. 
70 % verrattuna hankesuunnitelmassa esitettyyn. Sen sijaan monimuotokoulutusten 
opiskelijamäärä on ollut n. 150 % verrattuna hankesuunnitelmassa esitettyyn. Kuvassa 
esitetyn arvion perusteella toimipisteen päivisin toteutuvien koulutusten opiskelija-
määrä jatkaa kasvu-uralla myös lähitulevaisuudessa sekä päiväopintokoulutusohjel-
missa että monimuotokoulutusohjelmissa. Monimuotokoulutusohjelmissa kasvu on 
arvion perusteella merkittävästi nopeampaa kuin päiväopintokoulutusohjelmissa.  
Organisaation koulutustoiminta tilaympäristössä on ajoittunut ajallisesti epätasaisesti 
lukuvuonna S2016-K2017 (kuvat 6 ja 7). Näin on tapahtunut erityisesti lukuvuoden 
aikana, mutta jossain määrin myös lukuvuoden lukukausien välillä sekä opetusvii-
koilla. Opetusviikkojen sisällä suurin luokkaopetuksen aikamäärä on painottunut kes-
kelle viikkoa. Toimipisteen lähiopetustoimintaa varten syksyllä 2016 vuokrattiin yk-
sittäisiä opetustiloja toimipaikan ulkopuolelta yhteensä n. 30 tuntia 10 eri päivänä ja 
keväällä 2017 n. 110 tuntia 22 eri päivänä (Sähköpostikeskustelu, 2017). Ulkopuolisen 
tilavuokrauksen tarve on tyypillisesti koskenut niitä opetustiloja, joita pidetään orga-
nisaatiossa suurina (Haastatteluaineisto, 2017). 
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Kuva 6. Fyysisen tilaympäristön luokkaopetustilojen keskimääräinen varausastevaihtelu luku-
vuonna S2016-K2017 suhteessa suunniteltuun käyttöasteeseen. Varausaste heijastaa organisaa-
tion päätehtävän reaalista toteutumista lukuvuoden sisällä lähiopetukseksi kutsutun toiminnan 
muodossa. 

 
Kuva 7. Fyysisen tilaympäristön luokkaopetustilojen keskimääräisen varausasteen vaihtelu luku-
vuoden S2016-K2017 opetusviikkojen sisällä. Varausaste heijastaa organisaation päätehtävän re-
aalista toteutumista lähiopetustoiminnan muodossa lukuvuoden toimintaviikoilla. Varausasteista 
ei ilmene mahdolliset tarpeettomiksi osoittautuneet, peruuttamatta jääneet tilavaraukset. 
Taulukossa 4 esitetään tilaluettelona työympäristökehittämisen hankesuunnitelmassa 
esitetty tilaympäristö luokkaopetuksena tapahtuvan toiminnan osalta. Taulukossa esi-
tetään myös toteutuneet tilat toteutuneiden pohjapiirustusten mukaan. Tilojen määrä 
pinta-alana on täsmälleen sama. Hankesuunnitelman mukaisessa mitoituksessa ope-
tustilojen laajuus on suunniteltu mahdollistamaan n. 740 opiskelijan yhtäaikaisen opis-
kelun luokkaopetustiloissa (Hankesuunnitelma, 2013). Toteutuneiden pohjapiirustus-
ten mukaan laajuus mahdollistaa likimain vastaavan opiskelijamäärän, n.720-730 
opiskelijaa. Lukumääräisesti luokkamaisia opetustiloja on kuitenkin 3 kpl vähemmän. 
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Taulukko 4. Työympäristökehittämisen hankesuunnitelman tilaohjelman luokkamaiset opetusti-
lat verrattuna toteutuneisiin pohjapiirustuksiin (tilojen nimiä on muutettu yleisnimisiksi). Määrä 
pinta-alana on sama. Lukumääräisesti luokkamaisia opetustiloja on hankesuunnitelmassa esitet-
tyä vähemmän. 

 
Itsenäistä oppimis- ja opiskelutoimintaa varten toteutuneessa tilaympäristössä on n. 
1,5-kertainen määrä itsenäisen opiskelun ja ryhmätyöskentelyn tiloja verrattuna han-
kesuunnitelman määrään. Osa näistä tiloista on varustettu av-teknologialla. Niihin 
myös suunnitellaan opetusta ja niitä varataan opetustoiminnan käyttöön. Lisäksi osa 
alun perin vain työntekijöiden käyttöön kaavaillusta työskentelyalueesta on avattu 
myös opiskelijoiden käyttöön. (Haastatteluaineisto, 2017)  
Hankesuunnitelmassa johto- ja hallintotehtävissä työskentelevien ihmisten työskente-
lyyn on osoitettu n. 1030 m2 tilaa. Pohjapiirustuksissa avotoimistoksi nimettyä työtilaa 
on yhteensä 1340 m2. Hankesuunnitelmassa tämä koostuu pääasiassa maisematyöti-
laksi nimetystä avoimesta toimistotilasta käsittäen myös yhden neuvottelutilan, 10 kpl 
erillistiloja, yhden taukotilan sekä kopiokonetilat yms. Erillistyötilat on osoitettu han-
kesuunnittelussa ac-työskentelyä, luentojen nauhoituksia sekä henkilökohtaisia puhe-
luita varten. Pohjapiirustuksissa tämä sisältää rajaamattoman toimistoympäristön li-
säksi 5 kpl naulakoiksi nimettyjä tiloja, 10 kpl hiljaisiksi huoneiksi nimettyjä erillis-
työtiloja sekä yhden toimistokeittiöksi nimetyn tilan. Lisäksi sekä hankesuunnitel-
massa että pohjapiirustuksissa on esitetty yksi kokoustilaksi nimetty tila. (Hankesuun-
nitelma 2013, Dokumenttiaineisto 2017). 

OPETUSTILATHankesuunnitelma kpl m2 Pohjapiirustukset opisk. kpl m2Erikoistila, 60 opiskelijaa 1 106 Erikoistila, 60 opiskelijaa 1 100,5Yleisopetustila, 20 opiskelijaa 1 39 Yleisopetustila 1 30,0Yleisopetustila, 60 opiskelijaa 1 112 Yleisopetustila 1 110,5Yleisopetustila, 60 opiskelijaa 1 112 Yleisopetustila 1 99,5Yleisopetustila, 40 opiskelijaa 1 73 Yleisopetustila 1 78,0Kieliluokka, 25 opiskelijaa 1 80 ATK-luokka 1 78,0Yleisopetustila, 30 opiskelijaa 1 56 Yleisopetustila 1 49,0Atk‐/kieliluokka 1 123 Kieliluokka 1 110,5Yleisopetustila, 50 opiskelijaa 1 93 Yleisopetustila 1 241,0Yleisopetustila, 40 opiskelijaa 1 73Yleisopetustila, 20 opiskelijaa 1 39Aineopetusluokka, 30 opiskelijaa 1 66 Aineopetusluokka 1 63,5Aineopetusluokka, 40 opiskelijaa 1 80 Aineopetusluokka 1 78,0Aineopetusluokka, 40 opiskelijaa 1 76 Aineopetusluokka 1 78,0Yleisopetustila, 30 opiskelijaa 1 39 Yleisopetustila 1 38,5Yleisopetustila, 20 opiskelijaa 1 39 Yleisopetustila 1 49,0Monitoimitila 1 110 Monitoimitila 1 110,5Aineopetusluokka 1 65 Aineopetusluokka 1 91,0Aineopetusluokka 1 74 Aineopetusluokka 1 82,0Aineopetusluokka 1 23Aineopetusluokka 1 39 Aineopetustila 1 28,5Aineopetustila 1 4 Aineopetustila 1 4,0Aineopetustila 1 4 Aineopetustila 1 4,0Aineopetustila 1 4 Aineopetustila 1 4,024 1528 21 1528
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Hankesuunnitelmassa kirjasto-, opiskelijapalvelu-, tietohallinto-, opiskelijajärjestötoi-
mintaa varten sekä ruokailu- ja kahvitustoimintaa varten on kirjattu hankesuunnitel-
maan kullekin omat tilaympäristöt. Tämä on myös toteutunut (Dokumenttiaineisto 
2013, Haastatteluaineisto, 2017).   Tutkimusaineistosta ilmenee, että erikoistila ja ruo-
kasali sijaitsevat samassa kerroksessa ja opetustiloihin lukeutuu luentosali. Se sijaitsee 
eri kerroksessa kuin erikoistila ja ruokasali. Sitä ei myöskään ole jaettavissa liikutelta-
vin väliseinäratkaisun. Tässä kohdin on ristiriita hankesuunnitelman esitettyyn kir-
jaukseen. Haastatteluaineistosta ilmeni, että ainakin tilan jaettavuudesta oli käyty kes-
kustelu organisaation ja arkkitehdin välillä, jonka myötä oli päädytty jättämään liiku-
teltavat väliseinäratkaisut pois niihin liittyvistä toimimattomuus -kokemuksista joh-
tuen (Haastateltava 6, 2017). Tutkimusaineistosta ei ilmene, miksi suurinta opetustilaa, 
erikoistilaa ja ruokasalia (ja siten myös niissä tapahtuvaa toimintaa) ei sijoitettu sa-
maan kerrokseen yhdistettäväksi yhdeksi suureksi tilaksi hankesuunnittelussa esite-
tyllä tavalla. 
Tilaympäristö jakautuu vertikaalisessa suunnassa useille eri tasoille eli kerroksiin. 
Siellä tapahtuva opiskelu-, opetus- ja tukipalvelutoiminta sijoittuu pääosin alimpiin 
kerroksiin. Työntekijöiden työn ”toimisto-osuus” tapahtuu pääosin ylimmissä kerrok-

sissa. Aivan ylimmässä kerroksessa tapahtuu ns. hiljainen työ sekä osa neuvottelu-, 
kokous- ja ryhmätyöstä.  (Haastatteluaineisto, 2017) 
Tutkimushetkellä organisaatiolla oli käytössään tilojen varaamiseen tarkoitettu virtu-
aalinen työtila eli tietojärjestelmä. Sen avulla kirjataan varauksia opetustiloiksi ja neu-
vottelu- ja kokoustiloiksi määritellyille tiloille sekä joillekin muille työvälineille (kan-
nettavat tietokoneet, kärryt). Virtuaaliseen opetukseen oli käytössä oma tietojärjestel-
mänsä, virtuaalisten aineistojen säilytykseen ja käsittelyyn omansa. Virtuaaliseen 
kommunikaatioon oli käytössä ainakin puhelin, sähköposti, reaaliaikainen keskustelu-
järjestelmä sekä intranetin keskustelukanava. Tutkimushetkellä sekä tilavarausjärjes-
telmää, että etäopetusjärjestelmää oltiin vaihtamassa toisiin. (Haastateltavat, 2017) 
5.1.6 Lopputulemia ja vaikutuksia yhteisötodellisuuden tulkintana 
Organisaatio toimii edelleen itsenäisesti, on elinvoimainen ja orientaatioltaan ja kult-
tuuriltaan suhteellisen avoin ja yhteisöllinen. Viimeksi mainittujen ominaisuuksien il-
mentymänä voidaan pitää rakentavaa ja avointa yhteistyötä. Avoimuus, ystävällinen 
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yhteistyö sekä toisten kunnioittaminen nousivat esiin useimmissa haastatteluissa sekä 
haastattelija-haastateltava -kohtaamisissa. 
Organisaatiossa nähtiin, että houkuttelevuutta hakijoiden silmissä on onnistuttu nosta-
maan ainakin uuden toimipisteen koulutusten osalta. Uuden toimipisteen kerrottiin he-
rättäneen myös paljon mielenkiintoa muissa koulutusorganisaatioissa ja poikineen vie-
railukäyntejä niistä (Haastateltava 9, 2017). Tietoa siitä, missä määrin uusi toimipiste 
ja työympäristökehittäminen ovat mahdollisesti vaikuttaneet houkuttelevuuteen opis-
kelijoiden näkökulmasta, ei tutkimusaineiston perusteella ole olemassa. 
”Meillähän hakijamäärät ovat nousseet voimakkaasti. --- Jos ajattelee vaikka tätä ke-
vään hakua, niin siinähän hakijamäärä nousi 30 %. --- Joo, on se tietoistakin (hakija-
määrien kasvu), me on tehty aika paljon markkinointia sen eteen. Et miten me kasva-
tetaan vetovoimaisuutta. Että miten me pärjätään tässä korkeakoulukilpailussa, että 
kyllä tässä on näitä isojakin kuvioita tässä taustalla. Että ei sattumaa, ihan tarkoituk-
sellista. Markkinointityö yritettiin tehdä hyvin, yritettiin analysoida missä meidän po-
tentiaaliset hakijat on ja sitten miten tänne (uuteen toimipisteeseen) näitä hakijoita 
saadaan.” (Haastateltava 8, 2017) 
Kiinteistötaloudellisessa mielessä uuden toimipisteen tilat sekä rakentamisprojekti, 
jonka myötä ne konkreettisesti syntyivät, nähtiin kokonaisuudessaan taloudellisesti ja 
aikataulullisesti onnistuneena. Sitä pidettiin jopa yllätyksenä. (Haastateltava 6 & 10, 
2017). 
”Tämä (rakentamis)projekti onnistui hyvin mutta talousarviossa epäonnistuttiin6. Joo, 
että 18x m€ säästettiin. Se oli 100x m€ kustannusarvio ja loppukulut alvittomana oli 

82x m€. Se on aika uskomaton juttu!” (Haastateltava 10, 2017) 
Uuden päätoimipisteen fyysisen sijainnin ja sen tilojen koettiin helpottavan ja edistä-
vän yhteistyön muodostamista sekä naapurissa sijaitsevan organisaation X kanssa että 
alueen muiden organisatoristen toimijoiden kanssa. 

                                                 
6 Tutkimuseettisistä ja tietoturvasyistä luvut on esitetty suhdelukuina. Luvut eivät siis vastaa todellisia 
€-määriä. Peruslukuna on käytetty lukua 100 (%). Se kuvaa kustannusarviota ja -tavoitetta, jonka suh-teen muut luvut on esitetty. 
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”Joo, kyllä (sijainti mahdollistaa yhteistyötä). Ja ihan alusta lähtien organisaatio X 
nähtiin siinä merkittävänä tekijänä. Ja sitten organisaatio Y:n läheisyys, sen eri osa-
alueiden läheisyys tässä lähellä.” (Haastateltava 8, 2017) 
Tapausorganisaation ja organisaation X välille kerrottiin kehittyneen monilta osin su-
juvana ja toimivana pidettyä yhteistyötä. Yhteistyö koski ainakin tilojen käyttöä, yh-
teisopetusta sekä tutkimus- ja kehityshankkeita. Tutkimushetken tilanteessa siltä odo-
tettiin kuitenkin nykyistä enemmän. Yhtenä haasteena nähtiin yhteistyön toteutuminen 
arjessa erilaisista toimintatavoista ja kulttuureista huolimatta. Tästä huolimatta yhteis-
työn uskotaan kuitenkin tiivistyvän ja laajentuvan tulevaisuudessa. Olemassa olevan 
yhteistyön lisäksi oli myös vireillä useampia aihioita ja pilotteja tiivistämään yhteis-
työtä ja luomaan yhteistoimintaetuja (Haastateltavat 6, 8, 9, 12, 2017) 
”Näiden tilojen käytön osalta (yhteistyö) toimii ihan hyvin. Ja meidän opiskelijoiden 

palveluhenkilö x on tuolla organisaatio X:n tiloissa. Sitten tätä muuta yhteistyötä 
hankkeiden puolella tehdään joo. Ja sitten meillä on vieraskielinen yhteinen koulutus-
ohjelma. Ja nyt sitten AMK-tutkintokoulutuksen osalta on tämmöisiä yhteisopetuksen 
pilotteja lähdössä liikkeelle. Ja kansainvälisen toiminnan osalta on käynnistetty kes-
kustelu, että voisiko kansainvälistä toimintaa yhdistää. Ja sitten kirjaston toiminnan 
osalta on keskusteltu, että voisiko X:n erään koulutusalan kirjasto tulla meille. Yhdis-
tää tämän meidän kirjaston kanssa. ---  Et ajattelen, että se kyllä (yhteistyö organisaa-
tio X:n kanssa) kehittyy vähitellen.”(Haastateltava 6, 2017) 
Yhteistyössä myös muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa nähtiin lisäpotentiaalia. 
”Kehittämistä meillä olisi vielä paljon. Itse toivon, että meillä alkaisi sellaista semi-
naariluentoa, missä kutsutaan tämän alueen ihmisiä tai laajemminkin avoimet ovet, et 
tulkaas tutustumaan, et nämä tilat mahdollistavat sen.” (Haastateltava 9, 2017) 
Uusi tilaympäristö on luonut paljon myönteisiä vaikutelmia ja kokemuksia organisaa-
tion sisällä.  
”Mä oon vaan päässy nauttii tästä (talosta) ---  Tää kokonaisuus on musta fiksusti 
mietitty. --- Kyllä se tota musta tämä organisaatio teki erittäin fiksun päätöksen kun 
se yhdisti tässä alueella kolme yksikköä yhdeksi ja toi sen tähän. (Haastateltava 9, 
2017) 
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Sen nähtiin edistäneen, tukevan ja symboloivan organisaation arvoja sekä niiden to-
teutumista arjessa. Vuorovaikutuksen koettiin helpottuneen ja lisääntyneen, tiedonku-
lun parantuneen ja yhteisöllisyyden lisääntyneen. Kolmen aiemman jossain määrin 
erillisen yhteisön tilalle nähtiin rakentuneen yhden uuden. Myös itse tiloja pidettiin 
tehokkaina. (Haastateltavat 2, 4, 5, 9 ja 10, 2017) 
”Kaikki tämmöinen organisaation transparenttius ja läpinäkyvyys lisää sitä luovuutta 

ja viihtyvyyttä, kun johtajat eivät tee jossain jotain salamyhkäistä vaan kaikki on 
avointa. Ja musta se rakennus niin kuin hengittää jotenkin sellaista avoimuutta. ” 

(Haastateltava 10, 2017) 
Avoimella toimistotyöalueella työpisteiden nähtiin olevan vapaasti käytettävissä aina-
kin periaatteessa. Käytännössä suuren osan työntekijöistä nähtiin kuitenkin työskente-
levän vakiopaikoilla tiimeittäin. Osin sijoittumisessa nähtiin vielä heijastumia edelli-
sen organisaatiorakenteesta. (Haastateltavat, 2017) 
Lähiopetus-ja opiskelutoiminnassa on havaittu esiintyvän ajankohtasidonnaista mää-
rävaihtelua. Sitä on pyritty tasaamaan eri koulutusohjelmien lähiopetusjaksojen alka-
misajankohtia porrastamalla, jakamalla opetusta lähiopetusjaksojen sisällä vuoroviik-
koihin ja vuoropäiviin (esim. osalla lähiopetusta ma-ke, osalla ke-pe), porrastamalla 
harjoittelujaksojen ajoitusta eri koulutusryhmien välillä sekä iltamonimuotokoulutus-
ohjelmien avulla. Porrastamisessa nähdään kuitenkin rajoitteita: porrastuksen tulee ta-
pahtua pedagogisten lähtökohtien ja opetussuunnitelman puitteissa (esim. harjoittelu-
jaksot ajoittuvat tiettyyn vaiheeseen opintopolkua eri vuosina ja tietyt opinnot tulee 
suorittaa ennen harjoittelujaksoa). Myös iltamonimuoto-opetuksen vetovoimaisuu-
dessa on ilmennyt haasteita. (Haastateltavat 3,6,9 ja 11) 
Opetustoimintaa varten tilojen varauksen tapahtuu koordinoidusti opiskelijapalve-
luissa opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvän lukujärjestyssuunnittelun 
yhteydessä (aiemmin opettajat rakensivat lukujärjestykset keskenään). Työntekijät 
voivat itse varata järjestelmän kautta käyttöönsä ainakin neuvottelu- ja kokoustiloja. 
Opiskelijat voivat varata joitakin ryhmätyötiloja erään työntekijän kautta. (Haastatel-
tavat, 2017) 
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Lukujärjestyssuunnittelun tarkoituksena nähtiin hyvin suunniteltu ja ensisijaisesti pe-
dagogisesti järkevä kokonaisuus. Lukujärjestyssuunnittelu käynnistyy läpivientisuun-
nitelmasta, joka julkaistaan myös opiskelijoille etukäteen. Suunnittelija tekee ensin 
alustavan suunnitelman, jota opettajat täydentävät yksityiskohtaisilla tiedoilla ja toi-
veilla esimerkiksi siitä, minä päivinä hän haluaa järjestää mitäkin opintojaksoa. (Haas-
tatteluaineisto, 2017) 
Lukujärjestyksen rakentaminen nähdään haastavana prosessina ja ponnistuksena, jossa 
on monta liikkuvaa osaa: siinä pitää kyetä yhdistämään riittävän hyvin opetussuunni-
telmien ja pedagogisesti järkevien opintopolkujen, opiskelijoiden, opettajien ja heidän 
työnsä sekä tilojen näkökulmat. (Haastateltavat 3, 6, 9 ja 11) 
”No se tietysti menee niin, että opiskelijoille menee niille päivinä kun on luvattu, ettei 
ole liikaa tai liian vähän. Ettei ryhmillä mene päällekkäin kenenkään kanssa. Ja sitten 
on tämä henkilöstökysymys, että opettajalla voi olla vaan yhdessä paikassa yhteen ai-
kaan, että se ei voi samaan aikaan montaa ryhmää opettaa. Sitten kun opettajia on 
maakunnissa myös, ettei tulisi sellaista, että päätoimipisteen paikkakunnalla tänään, 
huomenna paikkakunnalla X, sit tulet takaisin päätoimipisteen paikkakunnalle. Koska 
se ei ole järkevää. Sit tietysti ne tila-asiat, erityisesti ne, jotka vaativat tietynlaisen 
tilan. Niin siinä kohtaa on myös jouduttu siirtää opetusta.” (Haastatteluaineisto, 2017) 
Kaiken kaikkiaan lukujärjestyssuunnittelun koettiin sujuvan suhteellisen hyvin toimi-
van ja ymmärtäväisen yhteistyön ansiosta suunnitteluun liittyvästä moninäkökulmai-
suudesta sekä tiukaksi koetusta aikaikkunasta huolimatta. Suunnitteluun liittyy herk-
kyyksiä, kuten ihmisten työaikoja sekä väistämättä jonkin verran pettymyksiä kun toi-
veita ei ole mahdollista toteuttaa. Opetusta on esim. jouduttu ajoittamaan uudelleen 
sopivan tilan hetkellisestä puutteesta johtuen. Tulevaisuuden suhteen tärkeänä näh-
dään, että kiinnitetään huomiota erityisesti suunnittelun ajoitukseen, riittävään aikaik-
kunaan sekä siihen, että tehdään ”riittävästi yhteistyötä oikeiden ihmisten kanssa”. 
”No kyllä tämä (lukujärjestyssuunnittelu) sujuu ihan hyvin. --- Mutta tarkoituksena on 
saada se hyvin suunniteltu ja pedagogisesti järkevä kokonaisuus. Että haasteena on, 
että miten saataisiin kaikki palaset loksahtamaan kohdalleen. Että se olisi opiskelijan 
näkökulmasta ja tilojen näkökulmasta ja vielä lehtoreiden näkökulmasta paras mah-
dollinen ratkaisu. Että kyllä se on aina iso rutistus ja se tehdään hirveen lyhyessä 
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ajassa. Mutta kyllä se sitten, aina yhteistyöllä selvitämme asioita ja yritetään saada 
paras mahdollinen lopputulos.”  (Haastatteluaineisto, 2017) 
Kokonaisuudessaan uuden toimipisteen fyysisen tilaympäristön nähtiin yhdessä tila-
kalustuksen, -varustuksen ja opetusteknologian kanssa mahdollistavan kohtuullisen 
hyvin myös modernin opetuksen, opiskelun ja työn ja niihin liittyvät joustavat tarpeet. 
(Haastateltavat, 2017). 
”Voidaan toteuttaa koulutusta sitten hyvin eri tavoin kun on nämä tilat, nämä mah-

dollistaa sitä ainakin jollakin tasolla. Et luokkatilathan on aika perinteisiä. Mutta 
niissä on sitä muunneltavuutta sitten. Ja sitten on tämmöisiä, että paljon opiskelijat 
tekee projektitöitä ja ryhmätöitä tiimeissä. Että täällä on myös sellasia mahdollisuuk-
sia siihen eri kohdissa meillä. --- Mutta tosiaan pystytään varioimaan sitä miten tätä 
opetusta toteutetaan” (Haastateltava 8, 2017) 
Tilaympäristössä ei ollut myöskään havaittu tekijöitä, jotka suoranaisesti haittaisivat 
kenenkään opiskelijan opintoja. Opiskelijoiden nähtiin myös omaksuneen hyvin käyt-
töönsä erilaiset itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn tarkoitetut alueet ja tilat. 
(Haastatteluaineisto, 2018) 
Ja sitten se mistä me ollaan tykätty tosi paljon, on tämä ratkaisu että tämä sisäkaarre 
on semmoista avointa, vapaata tilaa tuolla opiskelijakerroksissakin. Että siellä on 
kyllä aina kun on opiskelijat talossa, niin ne ovat kyllä aina käytössä siellä.” (Haasta-
teltava 6, 2017) 
Fyysisestä ja virtuaalisesta tilaympäristöstä kiitosta saivat erityisesti pohjaratkaisun 
perusideat, valoisuus, monipuolisuus, opiskelutilojen kalustuksen monipuolisuus ja 
muunneltavuus niin opiskelijoiden kuin opettajienkin näkökulmasta (erilaiset työpis-
temahdollisuudet joissakin opetustiloissa, ryhmityksen ja opetuksen suuntaaminen lii-
kuteltavan kalustuksen avulla), vapaat ja vapaasti valittavat opiskelu- ja oleskelualu-
eet, langattoman verkon toimivuus, digitaaliset opetus- ja esitysmahdollisuudet (toi-
miessaan) sekä opiskelijoiden kannettavien tietokoneiden lainausmahdollisuus.  
”Opiskelua auttavia tekijöitä on valoisuus, yleensä hyvä asia. Sitten se, että on mo-
nenlaisia ympäristöjä. Monissa luokissa on mahdollisuus valita, minkälaisella pis-
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teellä haluaa opiskeluun osallistua. Että on seisomapöytiä. Että voi vähän valita mil-
laiselta pisteeltä haluaa opiskeluun osallistua. --- Se, että voi lainata läppäreitä, koe-
taan positiivisena asiana.”  (Haastatteluaineisto, 2017) 
Tilojen määrällisen mitoituksen nähtiin onnistuneen kokonaisuudessaan hyvin.  
”Pääsääntöisesti on yllättävänkin hyvin se mitoitus osunut kohdalleen.” (Haastatel-
tava 6, 2017) Kuormitushuippuina tilakapasiteettia lisättiin hetkellisesti vuokratiloilla, 
mitä pidettiin suhteellisen toimivana ja järkevänä ratkaisuna. 
”On ihan järkevää (vuokrata silloin tiloja), koska ei kannata rakentaa tiloja sen takia, 
että 6 pv vuodessa on liikaa väkeä.” (Haastateltava 3, 2017) 
Kolikolla on kuitenkin aina kaksi puolta, niin myös tässä tapauksessa. Haastatteluista 
ilmeni lukuisia tilaympäristöön ja siellä toimimiseen liittyviä haasteita ja kehityskoh-
teita. Osaan haasteista organisaatio oli pyrkinyt kehittämään tai kehittänyt itsenäisesti 
ratkaisuja. Yksityiskohtaisempi listaus haasteista ja ratkaisuista esitetään liitteessä 4.  
Toimistotyöympäristöä oli havaittu olevan tarpeettoman paljon, mikä oli ilmennyt vä-
hällä käytöllä olevina työpisteinä. Suurta luokkamaista opetustilaa puolestaan oli ha-
vaittu olevan toisinaan tarpeettoman vähän, mikä ilmeni lukujärjestyssuunnittelussa ja 
ulkopuolisten tilojen vuokraamisena. Moni haastateltavista kuitenkin näki tilojen lu-
kumääräiseen riittävyyteen liittyvien haasteiden liittyvän suhteellisen lyhytkestoisiin 
” ruuhkahuippuihin” ainakin lukukauden alussa ja lopussa. Sekä päivisin ruuhkahuip-
pujen ulkopuolella – erityisesti lukukauden keskivaiheiden harjoittelujaksoilla – että 
illoissa ja viikonlopuissa oli havaittu ja tunnistettu vapaata tilakapasiteettia. (Haasta-
teltava 3,6,9,10,11, 2017) 
”Meille mahtuisi vielä lisää opiskelijoita tänne, se on mun käsitykseni. --- Mutta meillä 
on ollut 3 vk kevät- ja syyslukukaudella jolloin talo pullistelee. Ja silloin ei ole ollut 
luokkatilaa mutta muuten riittäisi. Illassa on kapasiteettia, viikonlopussa on kapasi-
teettia. Et tänne mahtuu.” (Haastateltava 9, 2017) 
Moni haastateltavista kuitenkin näki, että opetustilojen hetkellinen riittävyyshaaste oli 
tietoinen ja järkevä ratkaisu, johon liittyi työympäristökehittämisen taloudelliset raa-
mit, realiteetit ja valinnat.  
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”Että yhtään ylimäärästä neliötä ei ollut mahdollista tehdä. Että se budjettiraami oli 
sitten aika tiukka siinä.” (Haastateltava 6, 2017) 
Pääosin hetkellistä tilojen riittävyyshaastetta ymmärrettiin ja se hyväksyttiin. 
”Mutta faktahan on se, ettei mihinkään voi rakentaa sellaista kampusta, että sinne 

mahtuisi aina juuri silloin kuin heille (opiskelijoille) sopii. Pitää ottaa huomioon, että 
tietyllä laskentakaavalla on tehty, että paljonko on opiskelijoita ja mikä on se käyttö. 
Niin on onnistuttu tekemään käyttöastetta nostavia ratkaisuja, jotka eivät hankaloita 
ihmisten elämää. ” (Haastateltava 12, 2017) 
Kuormitushuippuina tilakapasiteettia lisättiin hetkellisesti vuokraamalla lisää tilaa. 
Tätä pidettiin suhteellisen toimivana ja järkevänä ratkaisuna. 
”On ihan järkevää (vuokrata silloin tiloja), koska ei kannata rakentaa tiloja sen takia, 
että 6 pv vuodessa on liikaa väkeä.” (Haastateltava 3, 2017) 
Myös ryhmäkoon suuruus opetustiloissa on toisinaan yllättänyt. Tämän tulkittiin joh-
tuvan opiskelijoiden valinnan vapauteen liittyvästä suunnitteluhaasteesta. 
”Mutta nythän ammattikorkeakouluissa on haasteena se, että opiskelijoilla on aika 

paljon valinnan vapautta. Että ei tiedetä tarkkaan kuinka paljon jollekin kurssille tulee 
niitä opiskelijoita. Varauksia ei ole varmaan liikaa, mutta tuppaa olla niin, että on 
varattu tila 50 hengelle mutta sit niitä onkin 65. Niin tuppaa vähän happi loppumaan.” 

(Haastateltava 3, 2017) 
Karkeana epäonnistumisena nähtiin pohjakerroksessa sijaitseva erikoistila. Sekä sen 
koettavuus että käytettävyys oli useille haastateltaville pettymys. Sen kalustusta oli 
jouduttu muokkaamaan jälkikäteen, jotta monikäyttöisyys onnistuisi paremmin. Sei-
nien pintamateriaaleja oli jouduttu muuttamaan alkuperäisten aiheuttamien terveys-
haittojen vuoksi. Tilan havaittuun ja koettuun valottomuuteen ja kammiomaiseen 
luonteesta oltiin varsin pahoillaan. Tilaa oli käytetty pääasiassa tavanomaisena luok-
kamaisena opetustilana. Sinne alun perin kaavailtua erityistoimintaa on päädytty jär-
jestämään kerrosten avoimilla alueilla erikoistilan sijaan. (Haastatteluaineisto, 2017) 
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5.1.7 Kehittämisprosessi  
Työympäristökehittämisen prosessi ja sen konteksti selittävät työympäristökehittämi-
sen lopputulemia ja vaikutuksia yhdessä muutosvoimien ja -keinojen kanssa.  Kuvaan 
8 on kiteytetty tutkimustapauksen työympäristökehittämisen prosessin ”iso kuva” ja 

organisatorinen konteksti. Sen mukaan organisaation toimintaympäristön muutos- ja 
kehitysjatkumosta kummunneet muutospaineet ovat vauhdittaneet organisaation ja sen 
toiminnan kehittämistä. Ne ovat puolestaan kasvattaneet merkittävästi työympäristö-
kehittämisen tarvetta. 

 
Kuva 8. Työympäristön kehittämisprosessi organisatorisessa kontekstissaan. Kirjanyhdistel-
mällä WOP tarkoitetaan toiminnallista työympäristösuunnittelun (engl. WorkPlacePlanning) 
menetelmää ja palvelukonseptia. Kuva perustuu tutkimusaineistosta muodostettuun kokonaiskä-
sitykseen. 
”Sehän lähti, ulkoinen paine tuli opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kun meillä oli tällä 
alueella kolme kampusta, että se ulkoinen paine tuli sieltä, että nämä kolme kampusta 
pitää yhdistää. Ja olihan se tietysti meidän omastakin näkökulmasta järkevää tietysti, 
että meillä olisi vaan yks kampus sitten, mihinkä voitaisiin yhdistää näiden opiskelijat 
ja henkilökunta.” (Haastateltava 6, 2017) 
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Työympäristökehittäminen tapahtui osin tapausorganisaation sekä palveluntarjoajan 
(tämän työn toimeksiantaja) välisenä yhteistoiminta- ja työprosessina, osin organisaa-
tion omana prosessina. Rajapinta työympäristökehittämisen sekä itse organisaation ja 
sen toiminnan kehittämisen välillä muistuttaa veteen piirrettyä viivaa. 
Työympäristökehittämisen prosessista tunnistettiin karkeasti kaksi vaihetta: päätök-
senteko- ja yleissuunnitteluvaihe (noin vuosina 2011-2013) sekä toteutussuunnittelu- 
ja toteutusvaihe (noin 2013- kevät/syys 2016).  Ensin mainitussa vaiheessa kehitettiin 
ja luotiin työympäristökehittämisen päälinjat ja suuntaviivat. Niiden viitoittamana ja 
raamittamana kuljettiin toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheen polku.  
Päätöksenteko- ja yleissuunnitteluvaiheessa muodostuneiksi, tapausorganisaation kan-
nalta keskeisiksi päälinjoiksi ja viitekohdiksi tunnistettiin seuraavat tekijät: 

- ”ylätason” tilannekuva ja tavoitteet/visio (itsenäisyys, avoimuus, elinvoima, 
taloudellinen tehokkuus) sekä niihin pohjautuvat alatavoitteet 

- päätös keskittää toimintaa kolmesta toimipisteestä yhteen,  
- kumppanuus toiminnallisen työympäristösuunnittelun palveluntarjoajan 

kanssa päätöksenteko- ja yleissuunnitteluvaiheessa, 
- suunnitelma ja valinnat toimipisteeseen sijoittuvasta toiminnasta, määrästä ja 

toiminta-ajoista, 
- suunnitelma ja valinnat toimipisteeseen sijoitettavista tiloista ja niiden mää-

rästä, 
- puite toimitilakustannuksille, päätös jatkaa toimitilojen ulkoistusta vuokrati-

loiksi sekä niihin liittyvä omistus-, rahoitus- ja sopimusratkaisu, 
- päätös ja valinta sijoittua uudistiloihin olemassa olevan rakennuksen sijaan 
- sopiva paikka ja tontti uusille tiloille, 
- projektinjohto- ja rakennuttajaorganisaation valinta toteutussuunnittelu- ja to-

teutusvaiheen kumppaniksi, 
- tilojen rakentamisen hankesuunnittelu ja hankesuunnitelma  
- ajatukset ja alustava suunnitelma organisaation osallistamiseksi. (Haastatel-

tava 1,8,10, 2017; Toimitilastrategia, 2011; Hankesuunnitelma, 2013) 
Haastattelu- ja dokumenttiaineistosta tunnistettiin lukuisia toimijoita, jotka vaikuttivat 
keskeisesti päätöksenteko- ja yleissuunnitteluvaiheen päälinjoihin ja suuntaviitoihin.  
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Organisaation sisäisiä toimijoita olivat tapausorganisaation hallitus, johtaja ja johto-
ryhmä sekä toiminnalliseen työympäristösuunnittelun tiedonkeruuseen osallistunut 
henkilöstö. Ulkoisia toimijoita olivat palveluntarjoajaorganisaation johto, hankesuun-
nittelija ja työympäristösuunnittelijat sekä kiinteistönomistus- ja rahoitusratkaisun 
muodostamiseen osallistuneet kiinteistösijoitusorganisaation toimijat. (Haastateltavat 
1,2,8,10,12, 2017; Toimitilastrategia, 2011; Hankesuunnitelma, 2013)  
Päätöksenteko- ja yleissuunnitteluvaiheen yhteistoimintaprosessissa tapausorganisaa-
tio antoi palveluntarjoajalle sen tarvitseman informaatiota tilaympäristöön sijoittuvan 
toiminnan suunnitellusta määrästä, rakenteesta, toteutustavasta ja ajoittamisesta. Li-
säksi se teki sekä niihin että tilaympäristöön ja sen sijaintiin liittyvät päätökset, valin-
nat ja linjaukset. Palveluntarjoaja tuki organisaatiota toiminnallisella työympäristö-
suunnittelulla, auttamalla tontinhankinnassa, tilojen omistus- ja rahoitusratkaisun löy-
tämisessä ja projektinjohto- ja rakennuttamispalveluun kuuluvassa hankesuunnitte-
lussa. (Haastateltavat 1, 8, 10, 12, 2017) 
Toiminnallisessa työympäristösuunnittelussa palveluntarjoaja auttoi organisaation toi-
mintaan liittyvän, toimitilaympäristön mitoittamiseen tarvittavan informaation kerää-
misessä sekä päätöksissä ja valinnoissa. Tämä tapahtui dialogisena prosessina. Ensin 
lähtötietoinformaatiota kerättiin haastattelemalla kattavasti organisaation toimijoita, 
kuten johtoa ja opettajia. Sen jälkeen työympäristösuunnittelija laati informaation poh-
jalta tietomallin organisaation toiminnoista (toimintoluettelo), niiden määristä ja vaa-
timista fyysisistä tilaympäristöistä suunniteltuine käyttöasteineen (tilaluettelo) ja laati 
niihin liittyvät kustannuslaskelmat.  Myös toiminto- ja tilaluettelon sekä kustannuslas-
kelmien laatiminen oli luonteeltaan dialogista ja iteratiivista toimintaa. Niissä esitetty 
informaatio toimi päätöksentekoa ja valintoja ohjaavana informaationa. Dialoginen 
prosessi käytiin pääasiassa johtajan kanssa tiedonkeruuhaastatteluja ja niihin liittyvää 
kommunikaatiota lukuun ottamatta. Hän teki keskeiset päätökset, valinnat ja linjaukset 
hyväksyttäen ne organisaation hallituksessa.  Toiminnallisen työympäristösuunnitte-
lun keskeiset formaalit tuotokset kirjattiin toimitilastrategiaksi vuonna 2011. (Haasta-
teltava 1,6,10,12, 2017; Toimitilastrategia, 2011; Hankesuunnitelma, 2013) 
Päätöksenteko- ja yleissuunnitteluvaiheen yhteistoimintaprosessin ulkopuolella orga-
nisaatiossa mm. teetettiin arkkitehtisuunnitelmia erilaisista toimitilavaihtoehdoista, 
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pohdittiin eri sijoittumismahdollisuuksia sekä uudistiloihin että olemassa oleviin ra-
kennuksiin. Lisäksi pohdittiin ja selvitettiin rahoitusvaihtoehtoja, pyrittiin aiesopimus-
ten kautta kumppanuusyhteistyöhön toisen korkeakouluorganisaation kanssa, käytiin 
tutustumis- ja oppimiskäynneillä muiden koulutusorganisaatioiden tilaympäristöissä 
sekä Suomessa että ulkomailla, keskusteltiin tilaohjelmasta yhdessä henkilöstön 
kanssa, pohdittiin tilaympäristön rakentamisen suunnitteluperiaatteita johtoryhmässä 
ja kirjattiin niitä tilaympäristön rakentamisen alustaviin hankesuunnitelmiin. Toimin-
nallisen työympäristösuunnittelun jälkeen organisaatiossa päätettiin myös käynnistää 
yksi uusi päiväopintokoulutusohjelma sekä järjestää sellaista monimuoto-opetusta päi-
visin, joka oli toimitilastrategian laadintavaiheessa ajateltu järjestää muuna ajankoh-
tana. (Haastateltavat 1 ja 10, 2017; Hankesuunnitelma 2013)  
Yhteistoimintaprosessissa tapahtui liukuma toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheeseen 
vuonna 2013. Tämä tapahtui toimitilojen rakentamisen projektisuunnittelun (hanke-
suunnittelun) kautta. Tässä vaiheessa päivitettiin ja kiteytettiin yleiset lähtökohdat 
sekä laadulliset, määrälliset, ajalliset ja taloudelliset tavoitteet ja reunaehdot tilaympä-
ristölle ja rakentamisprojektille. Tässä yhteydessä myös päivitettiin aiemmin toimin-
nallisessa työympäristösuunnittelussa laadittu tilamitoitus toimintasuunnitelman muu-
tosten vuoksi. Muutoksista ja taloudellisesta raamista johtuen päädyttiin ajatukseen, 
että organisaation tulee pidentää päivällä tapahtuva opetus kymmenen tunnin aikavä-
lille aikana kahdeksan tunnin sijaan. Ajatus muotoutui organisaation johdon ja työym-
päristösuunnittelijan välisessä keskustelussa, joka tukeutui tilamitoituspäivitykseen ja 
kustannuslaskelmiin. Hankesuunnitteluvaiheessa tunnistettiin myös lukuisia riskejä, 
joihin varauduttiin hankkeen kustannusraamissa. Riskien vuoksi tapausorganisaa-
tiossa pidettiin jopa ihmeenä, että kiinteistönomistajaorganisaatio suostui allekirjoitta-
maan rakennettavien tilojen omistamiseen ja rahoittamiseen liittyvän sopimuksen sel-
laisena kuin se nyt on. (Haastateltava 1,6 ja10, 2017; Hankesuunnitelma, 2013) 
Toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheen yhteistoimintaprosessin ulkopuolella suunni-
teltiin ja toteutettiin henkilöstön muutosvalmennusohjelma, keskusteltiin organisaa-
tion sisäisen intrajärjestelmän keskustelufoorumilla työympäristömuutoksesta, järjes-
tettiin päätöstilaisuudet ainakin kahdessa kolmesta lakkautetussa toimipisteessä ja ke-
hitettiin opetusteknologiaa. Muutosvalmennusohjelmassa  
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- järjestettiin eri toimipisteissä keskustelutilaisuuksia muutoksen aiheuttamista 
ajatuksista ja tuntemuksista 

- luotiin yhdessä henkilöstön kanssa yhteiset pelisäännöt uusissa tiloissa – eri-
tyisesti avoimissa toimistotiloissa toimimiseen 

- organisoitiin henkilöstöstä ja opiskelijoista tilojen suunnittelun työryhmiä 
- kehitettiin kaksi digitaalista peliä uusissa tiloissa toimimiseen 
- järjestettiin päätösjuhlat ainakin kahdessa suljetussa toimipisteessä 
- organisoitiin muutto siten, että koko henkilöstö osallistui siihen. (Haastateltava 

3, 4, 5, 6, 8, 10 ja 12 2017) 
Yhteistoimintaprosessissa organisaation henkilöstö suunnitteli tiloja suunnitteluryh-
missä yhdessä arkkitehdin kanssa. Organisaation johtamisen ja hallitustyöskentelyn 
näkökulmasta kommunikoitiin suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä ja siihen liit-
tyvästä taloudesta ja aikataulusta organisaation johdon ja hallituksen kanssa. (Haasta-
teltava 3, 4, 5, 6, 8, 10 ja 12 2017) 
Haastatteluista tunnistettiin lukuisia toimijoita, jotka vaikuttivat keskeisesti työympä-
ristökehittämistoimintaan toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Näitä olivat orga-
nisaation hallitus, johto ja johtoryhmä, organisaation muutosvalmennuksen käynnistä-
nyt ja siitä vastannut ihminen, organisaation opetusteknologian kehittämisestä vastan-
neet ihmiset, rakentamisprojektin arkkitehti ja muut suunnitteluryhmiin osallistuneet 
ihmiset sekä palveluntarjoajaorganisaation johto ja projektipäällikkö. (Haastateltava 
3, 4, 5, 6, 8, 10 ja 12 2017) 
Toteutus- ja toteutussuunnitteluvaiheen jälkeen alkoi organisaation osien sopeutumi-
nen uutena toimipisteenä toimimiseen. Uuden toimipisteen toiminta tapahtui tutki-
muksentekohetkellä täysimääräisesti. Toimitilayhteistyötä ja muuta yhteistyötä oli ke-
hitetty kumppaniorganisaation kanssa sekä muiden organisatoristen toimijoiden 
kanssa. Opettajia oli koulutettu ja ohjeistettu opetusteknologian käyttöön, avoimen toi-
mistotilan työhäiriöhaasteisiin oli mietitty ja pyritty kehittämään ratkaisuja, ilmanvaih-
toa oli uudelleensäädetty, erikoistilan kalustusta ja pintamateriaaleja oli parannettu, 
osa avoimesta toimistotilasta oli avattu myös opiskelijoiden käyttöön, opetustoimin-
nan lukujärjestyssuunnittelun prosessi ja siihen liittyvä. Myös tilavarausjärjestelmä oli 
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kytketty uusiin toimitiloihin ja siellä tapahtuvaan toimintaan. (Kaikki haastateltavat, 
2017)  
Tutkimushetkellä sopeutuminen oli edelleen jossain määriin käynnissä. Tämä kävi 
ilmi esimerkiksi haastatteluissa esiin nousseissa ajatuksissa, käsityksissä ja kokemuk-
sissa organisaation ja sen lähiympäristön välisestä yhteistyöstä, lukujärjestyssuunnit-
telusta, työhyvinvointimittauksesta, tiloissa toimimisen arkikokemuksissa ja -havain-
noista. (Kaikki haastateltavat, 2017)   
5.1.8 Prosessin muutosvoimat 
Työympäristökehittäminen sai alkunsa ja suuntansa monen taustalla vaikuttaneen 
muutosvoiman yhteisvaikutuksesta. Myös prosessin sisällä vaikutti lukuisia muutos-
voimia. Tunnistetut muutosvoimat luokiteltiin kahteen pääkategoriaan: voimat työym-
päristökehittämisen taustalla sekä voimat prosessin sisällä. Horisontaalisessa suun-
nassa voimat luokiteltiin muutosta edistäneisiin ja haitanneisiin voimiin. 
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Taulukko 5. Työympäristökehittämisen taustalta tunnistetut muutosvoimat. (Haastatteluai-
neisto, 2017) Luokittelu mukailee Jonesin (2010) luokittelua.  

 
Taustalla olleet muutosvoimat ovat käynnistäneet työympäristökehittämisen proses-
sin. Ne on esitetty taulukossa 5. Taulukossa voimat luokitellaan horisontaalisessa 
suunnassa muutosta edistäneisiin ja haitanneisiin voimiin. Vertikaalisessa suunnassa 
voimat luokitellaan organisaation ulkoiseen toimintaympäristöön, organisaation ja sen 
sisäisen toimintaympäristön kokonaisuuteen, jonkin osastoon tai ryhmään ja sen sisäi-
sen toimintaympäristöön sekä yksilöön ja hänen toimintaympäristöönsä liittyväksi 
muutosvoimiksi. Luokittelu mukailee luvussa 2.4.4 esitettyä Jonesin (2010) luokitte-
lua. Työympäristökehittämisen sisällä muutosvoimat ovat osin vauhdittaneet, osin hai-
tanneet tai jarruttaneet työympäristökehittämistä ja sen myötä syntynyttä muutosta. 
Työympäristökehittämisprosessin sisältä tunnistetut muutosvoimat esitetään taulu-
kossa 6.  
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Taulukko 6.  Työympäristökehittämisen prosessista tunnistetut muutosvoimat. (Haastatteluai-
neisto, 2017)  

 
5.1.9 Prosessin muutoskeinot 
Tapauksesta tunnistetut muutoskeinot voidaan luokitella ja kiteyttää hierarkkisen, 3-
tasoisen rakenteen avulla. Keinot ja hierarkia ovat:  

1. lähestymis- ja ajattelutapa (strateginen muutoskeino) 
2. yleinen toimintatapa (operatiivinen muutoskeino) 
3. käytännön toimenpide (taktinen muutoskeino). 
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Kaiken kaikkiaan työympäristökehittämisen prosessi oli fyysisten tilojen kehittämisen 
sekä niihin liittyvien toimintarakenteiden osalta melko suunnitelmallinen. Organisaa-
tion kokonaismuutoksen ja -kehityksen näkökulmasta työympäristökehittäminen itses-
sään onkin toiminut yhtenä strategisena muutoskeinona. Työympäristökehittämisen 
prosessista tunnistetut muutoskeinot kiteytetään taulukossa 7 keinoluokittain. 
Taulukko 7. Teoreettinen tulkinta työympäristökehittämisessä  ilmenneistä muutoskeinoista. 
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Taulukko laadittiin tulkitsemalla prosessin toimenpiteitä ja tapahtumia luvun 2.4.5 teo-
rian avulla. Toimenpiteiden ja tapahtumien perusteella tehtiin tulkinta yleisestä toi-
mintatavasta ja sen perusteella puolestaan tulkinnat lähestymistavoista. Yleinen toi-
mintatapa luokiteltiin luvun 2.4.5 teoriaa mukaillen kertomiseen, pakottamiseen, dia-
logiin, osallistamiseen ja yhteistyöhön. Yleinen lähestymistapa puolestaan luokiteltiin 
luvun 2.4.5 teorian mukaisesti kovan ja pehmeän systeemin malliin eli lähestymista-
paan. Ilmenneet muutoskeinot ovat jossain määrin näkökulma- eli kohdesidonnaisia. 
Siksi keinot on luokiteltu kolmen kohteen näkökulmasta: johtoryhmä ja hallitus, työn-
tekijät ja opiskelijat sekä sidosryhmät ja kumppanit. 
Työympäristökehittämisen prosessin sisältä on tunnistettavissa piirteitä pääasiassa 
pehmeän systeemin lähestymistavasta mutta myös vivahteita kovan systeemin lähes-
tymistavasta. Tutkimusaineistosta tehdyn kokonaistulkinnan perusteella erityisesti 
johtoryhmän ja hallituksen sekä sidosryhmien ja kumppaneiden näkökulmasta lähes-
tymistapa on noudattanut pehmeän systeemin lähestymistapaa läpi prosessin. Työym-
päristökehittämisen sisällä itse tilasuunnittelun kysymyksiä on kuitenkin lähestytty 
melko loogisesti ja järjestelmällisesti jossain määrin teknisellä ja rationaalisella orien-
taatiolla.  Yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa dialogia on käyty ja siihen on 
panostettu eritoten johtoryhmän ja hallituksen sisällä. 
Työntekijöiden ja opiskelijoiden näkökulmasta johdossa oli selvästi vahva pyrkimys 
ja halu organisaation tasapuoliseen, avoimeen ja reiluun kohteluun sekä opiskelijoiden 
ja työntekijöiden näkökulmien huomioon ottamiseen, aitoon kuunteluun, dialogiin ja 
osallistamiseen.  Ainakin yleissuunnittelu ja -päätöksentekovaiheen alkupuolella pai-
notus vaikuttaa olleen kuitenkin kovan systeemin lähestymistavassa. Pehmeän systee-
min lähestymistapa kuitenkin vahvistui askel askeleelta. Toimintalähtöisen työympä-
ristösuunnittelun teorian mukaista työympäristösuunnittelijan synnyttämää laajempaa 
poikkiorganisatorista ja yhteistoiminnallista dialogia ei kunnolla käyty, mikä johtui 
toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun erittäin tiukasta aikaikkunasta. Tutkimus-
aineiston mukaan organisaation johto kuitenkin antoi työntekijöille ja opiskelijoille 
jonkinlaisen mahdollisuuden kommentoida ainakin tilaohjelmaa, joka toimintalähtöi-
sessä työympäristösuunnitelmassa laadittiin. Asiat käytiin myös läpi hallituksessa, jo-
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hon kuului myös opiskelijoiden ja työntekijöiden edustajat. Näin ollen tietty dialogi-
suus ja pehmeän systeemin lähestymistapa oli ikään kuin sisäänrakennettuna organi-
saation johtamis- ja päätöksentekojärjestelmään. Tässä mielessä vastuuta opiskelijoi-
den ja työntekijöiden äänen kuuluviin saattamisesta delegoitiinkin suoraan hallitus-
työskentelyyn osallistuneille opiskelija- ja työntekijäjäsenille. 
Työntekijöiden ja opiskelijoiden näkökulmista pehmeän systeemin lähestymistavan 
painotus vahvistui merkittävästi erityisesti siirtymävaiheessa yleissuunnittelu- ja pää-
töksentekovaiheen sekä toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheen välillä. Painopisteen 
erityisenä käännekohtana voidaan pitää muutosvalmennusohjelmaa. Siinä henkilös-
tölle annettiin laajempi keskustelu, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus. Toteu-
tussuunnittelu- ja toteutusvaiheessa läpi organisaation pyrittiin luomaan osallisuuden 
kokemusta ja yhteisyyden tunnetta ainakin organisaatioviestinnän avulla. 
5.2 Organisaatioiden välistä yhteistoimintaetua – tapaus 2 
5.2.1 Tapausorganisaatiot tutkimushetkellä 
Tutkimustapauksessa oli mukana viisi neljän eri organisaation osaa sekä tilaajaorgani-
saatio. Myöhemmin tässä luvussa näitä organisaation osia kutsutaan nimillä E, F, S1, 
S2 ja T. Tutkimusaineiston mukaan laboratoriotehtävissä työskennelleitä ihmisiä oli 
yhteensä noin 350-360 (Julkinen tarjouspyyntö, 2015). Näistä E:ssä työskenteli n. 200, 
F:ssä n. 18, S1:ssä ja S2:ssa yhteensä n. 70 ja T:ssä 60-70 ihmistä. Laboratorioiden 
toimitilojen hyötyala oli n. 11 200 m2. 
Organisaatioille yhteisiä nimittäjiä olivat ainakin (Haastateltava 1,2 ja 3) 

1. valtionhallinnon (ministeriöt) alla ja suorassa ohjauksessa toimiminen  
2. lakisaateisistä tehtävistä vastaaminen ja niiden toteuttaminen 
3. biologinen ja kemiallinen testaus- ja laboratoriotoiminta toiminnan luonteena  
4. formaalien menetelmäproseduurien ja erityisten laboratoriolaitteiden keskei-

nen merkitys toiminnassa ja taloudessa 
5. erityisasiantuntijatasoisen osaamisen keskeinen merkitys toiminnassa 
6. erillisissä, ”omissa” fyysisissä paikoissa ja toimitiloissa toimiminen osana 

oman organisaation toimintaa 
7. toimitiloihin liittyvät haasteet 
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8. valtio-omisteinen toimitilojen omistajaorganisaatio, joka vastaa keskitetysti 
valtionhallin toimitiloista ja siten myös järjestää organisaatioille ja niiden osille 
toimitilat. 

Organisaatiota ja niiden toimintaa ohjataan valtiolliselta taholta ainakin rahoitukselli-
sin ratkaisuin kuten myös edellisessä tapauksessa. Organisaatiot toimivat itsenäisinä 
kokonaisuuksina vastaten lakisääteisistä tehtävistään (Haastateltava 2, 2017).  Voi-
daan siis todeta, että todennäköisesti tapausorganisaatiot ovat suhteellisen byrokraat-
tisia, hierarkkisia ja keskusjohtoisia ja siten konemaisia, verrattuna esimerkiksi mo-
dernin organisaation arkkityyppiin, joka luo ja innovoi vaikkapa digitaalisia palveluita 
varsin itseohjautuvasti. 
Organisaatioiden ja niiden osien laajempi muutos- ja kehitysjatkumo jäi tässä työssä 
pääosin hämärän peittoon. Tutkimusaineistosta käy kuitenkin ilmi, että lähimennei-
syydessä osa E:n toiminnasta oli lakkautettu. Lisäksi S:n johtaja oli toiminut hiljattain 
T:n johtajana. Yhdessä organisaatiossa sulautumista oli tapahtunut ja se oli koettu ai-
nakin osin raskaaksi prosessiksi. Tutkimusaineistosta nousi esiin myös käsitys, jonka 
mukaan ainakin kahta organisaatioista olisi yritetty ”naittaa” keskenään jo pidemmän 

aikaa yhden tai useamman määrittelemättömän toimijan toimesta. (Haastateltavat 2 ja 
3, 2017; yhteiskeskustelu, 2017) 
5.2.2 Muutostapaus, -tilanne ja -haaste  
Työympäristökehittäminen kytkeytyi tapausorganisaatioiden laboratorioiden syner-
giahankkeeseen. Työympäristökehittämisen tavoitetta kuvattiin konsulttitoimeksian-
non yhteydessä seuraavasti (Julkinen tarjouspyyntö, 2015): 
”Laboratorioiden synergiahankkeen tavoitteena on tuottaa sekä konkreettisia kustan-
nussäästöjä että laadullista hyötyä”. 
Tapauksen keskeisenä muutoshaasteena vaikuttaakin olleen se, kuinka saada organi-
saatioiden osat – laboratoriot – tehostamaan toimintaansa poikkiorganisatorisen yh-
teistoiminnan kautta.  Kyseessä oli siis organisaatioiden välinen muutoshaaste, mikä 
tekee tilanteesta tutkimuksellisesti erityisen mehukkaan. Organisaatio- ja muutosjoh-
tamisen teoriassa muutosjohtamista ja -haasteita käsitellään yleensä yhden organisaa-
tion näkökulmasta. 
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Teoreettisessa mielessä tapauksessa oli tapauksen 1 tavoin monimutkainen haaste-
vyyhti eli viheliäinen haaste (ks. myös 2.4.3). Se kosketti laajaa joukkoa eri organisaa-
tioissa ja liittyi kunkin organisaation kannalta organisaatioiden ulkoiseen toimintaym-
päristöön sekä vertikaalisella (valtionhallinto) että horisontaalisella tasolla (muut ta-
pauksen organisaatiot). Tutkimusaineiston mukaan tapaukseen liittyi myös vahvoja 
tunnereaktioita ja -latausta sekä erityistä herkkyyttä, mikä sai työympäristökehittäjät 
keskittymään erityisellä tavalla neutraaliuteen ja mm. harkitsemaan tarkoin sanankäyt-
töä ja sanavalintoihin liittyviä merkityksiä (Haastateltava 1, Ryhmäkeskustelu, 2017).  
Haastevyyhdin monimutkaisuus ilmenee myös erään työympäristösuunnittelijan aja-
tuksista. 
”Minä ajattelen sitä sillä tavalla, että meillä on tällainen resurssienhallintapeli (toi-
mintalähtöinen työympäristösuunnittelu). Ja tämä toimii parhaiten silloin, kun asiakas 
on monimutkainen.  Ja jos on laaja sosiaalinen yhteisö, eli on monia strategisia pää-
töksentekijöitä ja useita operatiivisia päätöksentekijöitä niin silloin tilanne on niin sa-
notusti monimutkainen, koska sosiaaliset systeemit on monimutkaisia. Ja tällaisessa 
tilanteessa on normaalia, että operatiiviset johtajat ei keskenään keskustele tilaresurs-
sien käytöstä. Sitten on normaalia se, että strateginen johto ei ymmärrä operaatioita 
ja operatiivinen johto ei ymmärrä strategisia päätöksiä. Vaan jokainen lokeroituu 
omaan tehtäväänsä, mikä on ihan normaalia ja hyvää. Mutta kun on tällainen tilanne 
– ja tämä voi koskettaa ihan mitä tahansa resursseja, henkilöresursseja tai autoja tai 
tietokoneita. Niin siihen tulee voimakas entropia, eli jokainen tekee päätöksiään 
omasta näkökulmasta ja omista intressilähtökohdistaan. Jokainen on sitoutunut siihen 
tehtävään joka on hänelle tärkeä, eikä kerkiä pohtia niitä sitoumuksia, joita muut ovat 
tehneet. Jolloinka siinä on erittäin suuri sitoutumisien kirjo, joka johtaa tällaiseen en-
tropiaan, että kun tiloja ei pohdita yhdessä, niin vähitellen ne ovat epätarkoituksen-
mukaisessa käytössä.” (Haastateltava 1, 2017) 
Työympäristökehittäminen olikin ikään kuin jäävuoren huippu, johon huomio kohden-
tui. Haastevyyhti vaikutti piilleen osin näkymättömissä työympäristökehittämisen 
taustalla. Sitä ei ilmeisesti yritettykään lähestyä suoraan pyrkimällä ratkaisemaan kes-
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kittymään ongelmiin ja niiden ratkaisuun, vaan parantamalla olemassa olevaa tilan-
netta etsimällä yhteistoimintaetuja synergiaprojektin kautta. Tämä ilmenee seuraa-
vasta luvusta.  
5.2.3 Tavoitteet ja lähtökohdat 
Työympäristökehittämisen lähtökohta oli toimijoiden ja toimitilojen omistajien yhteis-
työssä tunnistamat yhteistoimintaedut.  
”Toimijoiden ja toimitilojen omistajan yhteistyön myötä on tunnistettu vahva toimin-

nallinen synergiapotentiaali. Toimijoiden käsitys on, että laboratorioiden läheinen si-
jainti ja yhteiskäyttöiset tilat ovat keskeinen, kriittinen tekijä yhteistyön vahvistami-
sessa ja synergiapotentiaalin hyödyntämisessä. Tällä nähdään saavutettavan mittavaa 
hyötyä mm. osaamisen-, henkilö-, laite- ja ict-resurssien käytön, tilakustannusten, pro-
sessien läpiviennin, tutkimusyhteistyön jne. osalta. Parhaimmillaan hankkeeseen osal-
listuvat laboratoriot toimivat tulevaisuudessa myös ”alustana”, joka palvellee mah-

dollisesti laajemminkin valtionhallinnon ja em. laboratorioiden yhteistyötahojen tar-
peita. Osaamisen keskittämisen arvioidaan tuottavan myös ”kriittistä massaa” kan-

sainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamiseksi.” (Julkinen tarjouspyyntö, 
2015) 
Kyseessä oli siis lähtötilanne, jossa mahdollista haastevyyhtiä ei pyrittykään ratkaise-
maan yksinkertaisesti ja teknisorientoituneesti. Sen sijaan olemassa olevaa kokonais-
tilannetta pyrittiin kehittämään ja edistämään parempaan suuntaan. 
Työympäristökehittämisen alkuvaiheessa laboratoriot toimivat viidessä eri toimipis-
teessä pääkaupunkiseudulla (Julkinen tarjouspyyntö, 2015). Työympäristökehittämis-
hetkellä E:n laboratoriotoiminta tapahtui tiloissa, jotka nähtiin liian laajoina ja hinta-
vina suhteessa toimintaan. S1:n laboratoriotoiminta tapahtui puolestaan tiloissa, joita 
pidettiin vanhentuneina. Lisäksi tiloista tuli luopua myös alueelle kaavoitetun asunto-
rakentamisen vuoksi. S2:n toiminta tapahtui erään tapauksen ulkopuolisen organisaa-
tion kanssa samoissa toimitiloissa. Organisaation T laboratoriotoiminta tapahtui ti-
loissa, joita pidettiin vanhentuneina. Ne tuli joko korjata tai rakentaa niiden tilalle uu-
det tilat. Organisaatio F toimi omissa toimitiloissaan mutta teki yhteistyötä organisaa-
tio T:n kanssa. (Haastateltava 1, 2 ja 3, 2017) 
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Toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu kytkettiin työympäristökehittämiseen pro-
sessin alkuvaiheessa julkisen tarjouspyynnön kautta. Toimintalähtöisen työympäristö-
suunnittelun tarjouspyyntöön kirjattuna tavoitteena oli ”tuottaa toimijoille syner-

giapotentiaalia ja yhteiskäyttöisyyttä hyödyntävä tilaratkaisu, jonka tuloksena tilojen 
toiminnallisuus ja laatu pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa tilakustannusten 
nousematta. --- Tulevien tilojen on kaavailtu olevan osin yhteiskäyttöisiä, osin orga-
nisaatiokohtaisia. Tavoiteltu yhteiskäyttöisyyden aste tulee tarkentumaan selvityksen 
myötä.” (Julkinen tarjouspyyntö, 2017) 
Toimintalähtöisellä työympäristösuunnittelulla pyrittiin luomaan dialogi eri toimijoi-
den välille, etsimään dialogin kautta tilojen ja laboratoriolaitteiden yhteiskäyttöetuja 
sekä tuottamaan suunnitelma, joka toteuttamalla tehostaa organisaatioiden toimintaa 
nostamalla tila- ja laiteresurssien käyttötehokkuutta. Ennen mahdollisten uusiin tiloi-
hin investoimista tuli myös selvittää, voiko valtionhallinnon omistamaa, olemassa ole-
vaa tilakantaa hyödyntää tyydyttämään organisaatioiden tilantarvetta. (Haastateltava 
1, 2 ja 3) 
”Eli sellaista käskyä ei ollut, että tiedämme, että tämä on tehostettavissa. Ja laittakaa 

nuo ja nuo yhteen. Vaan nimenomaan oli tarkoitus hakea neljä osapuolta keskustele-
maan keskenään ja meidän tehtävä oli tehdä se yhteinen kieli, millä ne sitä tilakantaa 
voivat yhdessä arvioida.” (Haastateltava 1, 2017) 
5.2.4 Lopputulemia ja vaikutuksia reaalitodellisuuden tulkintana 
Toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu toteutettiin työympäristökehittämisen al-
kuvaiheessa. Työympäristökehittämisen alkuvaiheen reaalisena lopputulemana syntyi 
toimintoluettelo, tilaohjelma, visuaalinen kaavio toimintojen ja tilojen sijoittumisesta 
samaan rakennukseen sekä tilakustannuslaskelma. Toimintoluettelossa esitettiin toi-
minnot ja niiden määrät. Tilaluettelossa luetteloitiin toimintojen edellyttämät tilat 
käyttöasteineen. 
Tilantarve oli tilaluettelossa n. 35 % pienempi kuin olemassa olevien tilojen ala ja 
yhteisprosessit pienensivät tätä vielä 5 %. Tilaluettelon mukaiset tiivistykset olisivat 
toteutuessaan mahdollistaneet sen, että kaikki tilaohjelman tilat olisivat mittausten pe-
rusteella mahtuneet rakennukseen, jossa ainoastaan E toimi kyseisellä ajanhetkellä. 
(Metsärinne, 2016) 



 
 

90 
 

Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun myötä tapausorganisaatiot E ja S1 jatkoi-
vat synergiaetujen tavoittelua hankesuunnittelun avulla. Hankesuunnittelussa suunni-
teltiin toimitilaratkaisuprojektia, jonka myötä E ja S1 sijoittuvat samaan rakennukseen. 
Toimintalähtöisessä työympäristösuunnittelussa tuotettua tietoaineistoa käytettiin 
hankesuunnittelussa.  S1 oli joutunut pohtimaan tässä yhteydessä sitä, miten he saavat 
järjestettyä toimintansa merkittävästi pienemmissä tiloissa. Keskustelujen lopputule-
mana on päädytty siihen, että muutetaan osaa työtekniikoista. Tapausorganisaatiolle 
T:n tulevaisuuden, ”oman” tilaratkaisun selvitystyötä jatkettiin toimitilojen omistaja-
organisaation toimijoiden johdolla. Myös tässä selvitystyössä oli hyödynnetty tuotet-
tua tietoaineistoa. (Ryhmäkeskustelu, 2017) 
5.2.5 Lopputulemia ja vaikutuksia yhteisötodellisuuden tulkintana 
Tutkimusaineistosta tehdyn kokonaistulkinnan mukaan (Haastattelu 1,2 ja 3 & Ryh-
mäkeskustelu, 2017) työympäristökehittämisen alkuvaihe 
1. edisti ja synnytti organisaatioidenvälistä vuorovaikutusta ja dialogia sekä tapaus-

organisaatioiden että niiden ja toimitilojen omistajan välille, 
2. lisäsi todennäköisesti osapuolten organisaation sisäistä ja organisaatioidenvälistä 

ymmärrystä eri laboratorioiden toiminnan samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksista 
ja 

3. lisäsi todennäköisesti osapuolten organisaation sisäistä ja organisaatioidenvälistä 
ymmärrystä samankaltaisuuksiin liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista ja yhteis-
toimintaeduista sekä yhteistoimintaan liittyvistä rajoitteista ja reunaehdoista. 

Tämä tapahtui toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun keinoin. 
”Niin nyt me tässä tilanvarauspelissä pystytään laittamaan ne samaan lakanaan (toi-
minnot ja tilat) ja näyttämään, että näin paljon teillä on tyhjää, käyttämätöntä aikaa 
sille operaatiolle. Koska jos tila on käyttämätön ja tyhjä, niin sillä ei ole arvoa sillä 
hetkellä. Ja näin paljon teillä on tiloja jotka ovat samanlaisia, mutta te ette tiedä, joita 
te voisitte yhteiskäyttää. Ja niin kun tuossa labraesimerkissä (teillä on) analyysilait-
teita, jotka tuottavat saman lopputuloksen, mutta te ette tiedä sitä. Ja lopulta operatii-
vinen johto saadaan keskustelemaan keskenään kun meillä on mitattua tietoa. Ja mi-
tattavuus on kaikkein tärkeintä. Kun se on mitattua, mitattavaa, mittaus voidaan tois-
taa niin se herättää luottamusta. Ja ihmiset alkavat pohtimaan, että mä en tiennytkään, 
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että sulla on tollanen analyysilaite, aletaas pohtia tätä uudestaan.” (Haastateltava 1, 
2017) 
Edellä kuvattu tulkinta tapahtui mm. ohjausryhmätyöskentelyn, työryhmätyöskentelyn 
sekä toiminto- ja tilaluetteloissa esitetyn informaation avulla. Keskustelut ja esitetty 
informaatio nosti esiin esimerkiksi eri organisaatioiden samankaltaisten toimintojen, 
tilojen ja laitteiden olemassaolon ja käytön. Näiden asioiden näkeminen on todennä-
köisesti vaikuttanut ainakin osittain siihen, että kahdessa organisaatioista on sitouduttu 
ja katsottu järkeväksi sijoittua samaan rakennukseen sekä aloittaa sitä kautta yhteistoi-
mintaetujen tavoittelu ja yhteistyön tiivistäminen.  Myös tutkimusaineiston ryhmäkes-
kustelussa spekuloitiin sitä, miten yhteistoiminta voi käynnistyä, muotoutua ja tiivis-
tyä pikkuhiljaa yhteisissä tiloissa toimimisen kautta.  
Edelleen aineistosta tehdyn kokonaistulkinnan mukaan toimintalähtöinen työympäris-
tösuunnittelu auttoi tapausorganisaatioita todennäköisesti myös ymmärtämään ja muo-
dostamaan käsityksen samoissa tiloissa toimimiseen ja laboratoriolaitteiden yhteis-
käyttöön liittyvistä haasteista sekä mahdollisista kielteisenä nähdyistä vaikutuksista ja 
seurauksista. Prosessin myötä esimerkiksi ilmeni, että käytännössä ainakin laborato-
riotilojen ja -laitteiden yhteiskäyttö edellyttää myös jonkinasteista laatujärjestelmien 
yhteensovittamista tai menetelmien standardointia (Haastateltava 3, 2017). Herääkin 
kysymys, missä määrin tämän tyyppisten käsitysten muodostuminen on vaikuttanut 
siihen, että kahdessa tapausorganisaatiossa on katsottu järkeväksi pidättäytyä samoi-
hin tiloihin sijoittumisesta kahden muun tapausorganisaation kanssa ja missä määrin 
valinta on johtunut muista mahdollisista seikoista, kuten organisaatiopoliittisista teki-
jöistä? 
Tutkimusaineisto osoittaa, että työympäristökehittämisen myötä kasvoi väistämättä 
myös ymmärrys laajemman muutoksen mahdollisuuksista ja haasteista. 
”Totta kai tuli esille se, että tämä olisi oikeasti fiksumpaa, että olisi vaan yks iso labra, 
joka tekis nämä kaikki hommat, niin kuin jossain maassa onkin. Mutta käytännössä se 
vaatis niin isoja muutoksia, varsinkin kun osa labroista oli eri ministeriöiden alla, niin 
se olisi hankalampaa. Niin käytännössä tässä vaiheessa ei ollut puhe siitä.” (Haasta-

teltava 3, 2017) 
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5.2.6 Kehittämisprosessi  
Tutkimusaineiston perusteella synergiaprojektin alullepanija oli joko valtionhallinto 
tai organisaatiot itse (Haastateltava 1 ja 2, 2017). Ilmeisesti projektissa tapahtunut yh-
teistoiminta kuitenkin perustui vapaaehtoisuuteen (Haastateltava 2, 2017). Ennen toi-
mintalähtöistä työympäristösuunnittelua kolmessa organisaatioissa oli etsitty syner-
giaa vastuualueiden, tehtävien sekä työn tekemisen ja järjestämisen näkökulmasta noin 
vuoden verran. Se ei ollut johtanut päätöksiin. (Haastateltava 2 ja 3, 2017) 
Tämän jälkeen synergiaprojektin yhtenä juonteena toimitilojen omistajaorganisaatio 
laati julkisen tarjouspyynnön työympäristökehittämisen alkuvaiheesta osana synergia-
hanketta. Tämä tapahtui vuonna 2015. Tarjouspyynnössä toimeksianto nimettiin toi-
mitilaselvitykseksi, joka tehdään tiiviissä yhteistyössä virastoista erikseen nimettävien 
avainhenkilöiden kanssa (Julkinen tarjouspyyntö, 2015). Työn toimeksiantaja vastasi 
tarjouspyyntöön toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun palvelukonseptillaan, 
jonka jälkeen toimitilojen omistajaorganisaatio tilasi suunnittelun. (Haastateltavat 1, 2 
ja 3, 2017). 
Toimintalähtöiselle työympäristösuunnittelulle perustettiin ohjausryhmä. Siihen kuu-
lui tilojen omistajaorganisaation jäseniä sekä osastojohtoa eri organisaatioista. Välitu-
lokset ja tulokset esiteltiin ohjausryhmälle. Ylimmän johdon kanssa prosessissa ei kes-
kusteltu. Prosessi eteni siten, että kaksi kolmesta työympäristösuunnittelijasta selvitti-
vät haastattelemalla ja vierailukierroksilla tapausorganisaatioiden toiminnan ja laativat 
sen pohjalta toimintoluettelot. Toimintoluetteloja päivitettiin palautekommenttien pe-
rusteella. Toimintoluettelojen pohjalta mitoitettiin tilantarve. Se kuvattiin tilaohjel-
mana, jossa esitettiin, kuinka paljon ja mitä tiloja eri toiminnot vaativat sekä millaisiksi 
laboratoriotilojen ja -laitteiden käyttöasteet muotoutuisivat yhteiskäytössä.  (Haasta-
teltavat 1,2, 3 & Ryhmäkeskustelu, 2017) 
Toiminto- ja tilaluetteloinnin avulla tapausorganisaatioita ja keskustelua ohjattiin kä-
sittelemään toimintaansa tilojen sijaan.  
”Ja mekin ollaan agentteja, että me tuodaan esiin, että nämä tekee tätä, ja nuo tekee 
tota ja nuo tekee tollasta ja nää käyttää tätä ja nuo käyttää tota. Elikkä me tuodaan se 
tarpeellinen tieto jotta ne voi ottaa sen tiedon ja katella toinen toisiaan ja ymmärtää. 
Ja me tuodaan se tiettyyn formaattiin, joka on analyysilaitteiden käyttö ja analyysien 
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tekemistä niin voidaan ammatillisesti keskustella mitä sinä teet ja mitä sinä teet. Ja 
tavallaan se hiljainen tieto ja hiljainen ohjaus tapahtuu niin, että tuodaan sitä tietoa 
ja luovutetaan ne hyväksyttäviksi, että meidän käsitys on oikein. Ja sitten luovutetaan 
ne toisille, että jokainen pääsee tutustuman toistensa toimintoihin. Ja sitä kautta se 
keskustelu syntyy. Ja näissä ohjausryhmän kokouksissa todetaan mitä on keskusteltu 
sillä välillä. (Haastateltava 1, 2017) 
Tämä helpotti myös työympäristösuunnittelijoiden työtä.  
”Ja siinä vaiheessa se on paljon helpompi hyväksyttää se tilaluettelo kun se toiminto-
luettelo on hyväksytetty, että se on oikein. Silloin siitä ei pitäis olla mitään sanottavaa 
siitä tilaluettelosta. Ja harvemmin olikin. Siinä oli jossain kohtaa, että tää on liian 
pieni tähän tarkoitukseen tää tila. Niin jotain tollasia voi tulla, mutta tossa yhteydessä 
ei niinkään tullu.” (Haastateltava 3, 2017) 
Tapausorganisaatiot organisoituivatkin erilaisiksi itsenäisiksi pienryhmiksi, jossa he 
pohtivat ainakin sitä, missä määrin yhteistoiminta- ja yhteiskäyttöisyys ovat käytän-
nössä mahdollista ja mitä ne vaativat. Työympäristösuunnittelijat eivät osallistuneet 
näiden työryhmien työskentelyyn. Työympäristösuunnittelijat laativat myös tarkaste-
lun, jossa kaikki laboratoriot sijoittuisivat sillä hetkellä ainoastaan E:n käytössä ollee-
seen rakennukseen. (Haastateltavat 1,2, 3 & Ryhmäkeskustelu, 2017) 
Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun jälkeen työympäristökehittäminen jatkui 
toimitilojen omistajan sekä E:n ja S1:n toteuttamana hankesuunnitteluna, joka oli 
käynnissä tutkimushetkellä. Siinä suunniteltiin toimitilaratkaisun toteutusprojektia, 
jonka myötä E ja S1 sijoittuvat samaan rakennukseen. Hankesuunnittelua tapahtui ai-
nakin arkkitehdin haastatteluina, projektiryhmätyöskentelynä sekä ohjausryhmätyös-
kentelynä. Myös T:n osalta tilaratkaisun selvittely oli tutkimushetkellä käynnistetty. 
(Ryhmäkeskustelu, 2017)  
5.2.7 Prosessin muutosvoimat 
Kuten tapauksessa 1 myös tapauksesta 2 tunnistetut muutosvoimat luokiteltiin verti-
kaalisessa suunnassa työympäristökehittämisen prosessin taustavoimiin ja sisäisiin 
voimiin. Horisontaalisessa suunnassa voimat puolestaan luokiteltiin muutosta edistä-
neisiin ja haitanneisiin voimiin. Koska kyseessä oli organisaatioiden välinen prosessi, 
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lisättiin tarkasteluun muutosvoimatasoksi organisaatioiden välinen taso eli organisaa-
tiorajapinta. Luokittelu mukailee Jonesin (2010) luokittelua. 
Tutkimusaineistosta tunnistetut (Haastateltava 1,2 ja 3 & Ryhmäkeskustelu 2017), 
prosessin taustalla vaikuttaneet muutosvoimat on esitetty taulukossa 8 ja prosessin si-
sällä vaikuttaneet voimat taulukossa 9. Tunnistetut voimat esiintyivät pääasiassa orga-
nisaatioiden välisellä tasolla. Tämä johtuu sekä tietoaineiston suppeudesta että työym-
päristökehittämisen organisaatioiden välisestä luonteesta. Ainakin jotkin organisaa-
tiokohtaiset muutosvoimatekijät ovat heijastuneet organisaatioiden väliseen yhteistoi-
mintarajapintaan. Tällainen tekijä on esimerkiksi organisaatioiden avoimuus, sulkeu-
tuneisuus ja yleinen yhteistyöorientaatio suhteessa muihin toimijoihin. Erityisesti or-
ganisaatiossa T turvallisuuskysymykset liittyvät avoimuuteen ja sulkeutuneisuuteen 
esimerkiksi tietosuojavaatimusten kautta. 
Taulukko 8. Työympäristökehittämisen taustalta tunnistetut muutosvoimat (Haastatteluaineisto 
ja ryhmäkeskustelu, 2017). 
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Taulukko 9. Työympäristökehittämisen prosessista tunnistetut muutosvoimat  
(Haastatteluaineisto ja ryhmäkeskustelu, 2017). 

 
5.2.8 Prosessin muutoskeinot 
Tapauksen 1 tavoin myös tästä tapauksen muutoskeinot luokiteltiin kolmitasoisesti 
strategisiin, operatiivisiin ja taktisiin keinoihin. Tapausorganisaatioiden kannalta sy-
nergiaprojekti ja sen sisällä tapahtunut työympäristökehittäminen ovat toimineet stra-
tegisena muutoskeinona muutoksen ja kehityksen aikaansaamiseksi. Kolmitasoinen 
hierarkia on esiintynyt myös prosessin sisällä. Strategisella tasolla työympäristökehit-
tämisen ensiaskeliin sovellettiin toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun lähtökoh-
tia ja lähestymistapaa. 
Tapauksen 1 tavoin tutkimusaineiston perusteella prosessista ilmenneet muutoskeinot 
kiteytettiin taulukkoon (taulukko 10). Muutoskeinojen ilmenemiskohteet luokiteltiin 
tapausorganisaatioiden ylimpään johtoon, laboratorioiden johtoon, päällikköihin ja 
työntekijöihin sekä organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. 
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Taulukko 10. Työympäristökehittämisprosessin sisältä tunnistetut muutoskeinot. 

 
Työympäristökehittämisen prosessin sisältä tunnistettiin piirteitä pääasiassa pehmeän 
systeemin lähestymistavasta, vivahteita kovan systeemin lähestymistavasta sekä pai-
koin myös selkeän lähestymistavan puuttuminen. Toimintalähtöinen työympäristö-
suunnittelu dialogisena prosessina toteutettuna edustaa itsessään pääasiassa pehmeän 
systeemin lähestymistapaa. Myös E:n ja S1:n yhteisten tilojen hankesuunnittelussa il-
meni pehmeän systeemin lähestymistapa. Vivahteena kovan systeemin lähestymista-
vasta voidaan pitää ainakin asiantuntijatyönä tuotettujen faktojen kertomista kohdeor-
ganisaation jäsenille. 
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Tutkimusaineistosta ei ilmennyt, että toimintalähtöisessä työympäristösuunnittelussa 
muutoskeinoja olisi kohdistunut lainkaan ylimpään johtoon. Ylimmän johdon näke-
mystä toivottiin mutta sen ääreen ei päästy syystä tai toisesta (Haastateltava 3, 2017) 
Se nähtiin myös jälkikäteen tärkeänä.  
”Se, että hankkeessa se ns. sponsori tai vaikka johtoryhmän ulkopuolelta valtuutettu, 
riittävän arvovaltainen ja päätösvaltainen henkilö, niin että kuitenkin keskeiset asiat 
on linjattu sieltä ihan ylimmän strategisen johdon tasolta. Niin se on kieltämättä aika 
tärkeetä.”(Ryhmäkeskustelu, 2017) 
Sen sijaan hankesuunnittelussa myös johtoa pyrittiin sitouttamaan kehittämiseen. 
”Tässä matkan varrella (toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun jälkeen) joudut-

tiin hakemaan ihan pääjohtajatasolta sitoutumista ja ohjeistusta mitenkä me teh-
dään...” (Ryhmäkeskustelu, 2017) 
Tutkimusaineiston niukkuudesta johtuen ei voida sulkea pois kovan systeemin lähes-
tymistavan mahdollista olemassaolosta. Mikäli edellisessä sitaatissa ohjeistuksella tar-
koitetaan ylimmän johdon linjauksia ja määräyksiä, on organisaatiohierarkian alem-
malla tasolla ollut niiden osalta kyse kovan systeemin lähestymistavasta. 
5.3 Yhteenveto - tapausten vertailu 
5.3.1 Iso kuva – muutosjatkumo, -tapaus ja -tilanne 
Sekä tapauksessa 1 ja 2 tapausorganisaatiot olivat julkisen sektorin toimijoita, jotka 
rahoitetaan pääosin verovaroin. Niiden toimintaa ohjataan hallinnollisesti ministeri-
öistä käsin. Tapausta 1 ja 2 voidaan vertailla erityisesti työympäristökehittämisen 
yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaiheen osalta. Metatasolla niitä voidaan vertailla 
myös toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheen osalta. Vain tapauksesta 1 saatiin katta-
vasti tietoa toimeenpano- ja toteutusvaiheesta sekä sen jälkeisestä tilanteesta.  
Tapauksiin liittyy eräs keskeinen yhtäläisyys. Molempiin tapauksiin sovellettiin toi-
mintalähtöisen työympäristösuunnittelun menetelmää. Toisaalta tapauksiin liittyy eräs 
keskeinen eroavaisuus. Tapauksessa 1 kehittäminen tapahtui suoraan yhden tapausor-
ganisaation johdon tahtotilasta käsin, yhdessä organisaation ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa. Tapauksessa 2 kehittäminen sen sijaan kohdistui yhtäaikaisesti useaan itsenäi-
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sesti. eri johdon ja osittain eri ministeriöiden alla toimivaan organisaatioon. Tämä ta-
pahtui ulkoisen, toimijoille yhteisen kiinteistönomistajaorganisaation kautta. Lisäksi 
organisaatioiden johdon keskinäinen yhteinen tahtotila ilmeisesti puuttui. Jos sellainen 
oli, eivät kehittämisen osapuolet olleet ainakaan omaksuneet ja viestineet sitä tavalla, 
joka olisi kirkastanut ne selkeäksi, kehittämistä ohjaavaksi kuvaksi. Tällaista tahto- ja 
tavoitetilaa ei myöskään tutkimusaineiston perusteella pyritty tai pystytty muodosta-
maan ainakaan kehittämisen alkuvaiheessa. 
Tapauksen 1 työympäristökehittäminen liittyi selvästi osaksi laajaa organisaation 
muutos- ja kehitysjatkumoa. Tapauksessa 2 vastaava kehityskaari jäi hieman epäsel-
väksi. Molemmissa tapauksissa muutostilannetta voidaan pitää ainakin jossain määrin 
suhteellisen vaikeasti määriteltävissä olevasta taloudellis-teknologis-sosiaalisesta 
haastevyyhdistä. Niihin liittyi teknologisten, optimoitavissa olevien tilaratkaisujen li-
säksi organisaatioihin, niiden johtamiseen ja tiloissa toimimiseen liittyviä kysymyksiä, 
jotka herättivät paikoin myös vahvoja tunteita, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Tar-
kastelemalla näitä haastevyyhtejä viheliäisinä ongelmina, on perusteltua todeta tapaus-
ten toimintalähtöinen työympäristökehittäminen muutoskeinona, jolla pyrittiin paran-
tamaan pääsemään lähtötilannetta parempaan, riittävän hyvään tilanteeseen. 
Työn tekijän kokonaisvaikutelmaa tapauksesta 1 kuvaavat adjektiivit avoin, yhteistyö-
orientoitunut, luottavainen, rohkea, kirkas ja selkeä. Tapauksen 2 kokonaisvaikutel-
maa puolestaan kuvaavat puolestaan adjektiivit sulkeutunut, salamyhkäinen, organi-
saatiopolitisoitunut, epäileväinen, varovainen, pelokas, sumuinen ja utuinen. Vaiku-
telma syntyi sekä organisaatioiden sisäänmenovaiheen ja tiedonkeruuvaiheen koetusta 
vaikeudesta verrattuna tapaukseen 1 että kerätyn tutkimusaineiston sisältämän tiedon 
perusteella. 
Tapauksessa 1 sisäänmeno sujui leikiten. Tutkimusluvan formaalissa prosessissa or-
ganisaatiossa jopa oiottiin erään päätöksentekijän lomalla olon vuoksi, jotta työn tekijä 
pääsi haastattelemaan ihmisiä määrittelemässään aikataulussa. Organisaation toimijat 
kohtasivat työn tekijän hyvin ystävällisesti, avoimesti ja luottavaisesti sekä jakoivat 
pääosin erittäin avoimesti tietoa ja vastasivat työn tekijän esittämiin pyyntöihin ja ky-
symyksiin ripeästi.  
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Tapauksessa 2 sen sijaan ilmeisesti tämän työn tekijästä ja toimeksiantajasta riippu-
mattomat organisaatiopoliittiset tekijät estivät yhteydenoton tapausorganisaation ih-
misiin ja siten pääsyn ensikäden tiedon ääreen. Kyseessä oli neljä eri organisaatiota, 
joilla ei ilmeisesti ollut aiemmin yhteistoimintaa. Näin organisaatiotutkimuksen teori-
assa esitetty (Bryman, 1989) organisatoristen portinvartijoiden ja organisatoristen val-
tapoliittisten näkökohtien kytkeytyminen tutkimusprosessissa kävi toteen. Tämä oli 
toki jossain määrin ymmärrettävää tapauksen 2 työympäristökehittämisen prosessin 
keskeneräisyyden sekä siinä koettujen herkkyyksien ja vahvojen tunnelatausten 
vuoksi. Lisäksi ainakin yhden organisaation toiminta kohdistuu sellaisiin tapahtumiin, 
asioihin ja materiaan, joihin liittyy jo lakisääteisestekin paikoin hyvin tiukkoja tieto-
suojaan ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Niistä aiheutuu sulkeutuneisuutta, 
mikä voi näyttäytyä esimerkiksi epäselvyytenä. 
5.3.2 Lähtökohdat, tavoitteet, lopputulemat ja vaikutukset 
Lähtökohtina olivat silloiset organisaatiot toimintaympäristöineen – kuten toimintara-
kenteineen, toimitiloineen, johtamisjärjestelmineen ja ulkoisine toimintaympäristöi-
neen. Tapauksissa työympäristökehittämisellä ja -muutoksella tavoiteltiin organisaa-
tioiden ja niiden toiminnan taloudellisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamista 
tai säilyttämistä ulkoisten muutos- ja kehittämispaineiden vaikutuspiirissä. Molem-
missa tapauksissa työympäristökehittämisellä oli asetettujen tavoitteiden reaalitodelli-
sia että sosiaalitodellisia lopputulemia ja vaikutuksia. Reaalitodelliset ja sosiaalitodel-
liset lopputulemat ja vaikutukset vaikuttivat toinen toisiinsa ja niitä on osin vaikea 
eritellä toisistaan.   
Reaalitodellisuuden tasolla työympäristökehittäminen ikään kuin sijoitti organisaa-
tioita ja niiden toimijoita uusiin paikkoihin toimintarakenteiden mukaisesti – niin or-
ganisaatioina, osastoina, ryhminä kuin yksilöinäkin. Kiinteistötaloudellisin mittarein 
prosessi myös tehosti tai ainakin säilytti toimitilatehokkuutta. Ainakin tapauksessa 1 
työympäristökehittäminen vaikutti toteutuvan toiminnan ja sen osa-alueiden ajoittu-
miseen sekä siihen liittyvään suunnitteluun. Uusi fyysinen tilaympäristö myös mah-
dollisti sijoittumisen tiloihin tavalla, joka on linjassa uuden organisaatiorakenteen 
kanssa. Tällöin tiloihin sijoittuminen tukee oppimista ja sopeutumista uuteen raken-
teeseen.  
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Yhteisöllisen todellisuuden tasolla työympäristökehittäminen loi mm. yhteistä ymmär-
rystä tarvittavista muutoksista ja tavoitteista sekä sitoutumista niihin ja siten myös nii-
den vaikutuksiin. Tämä tapahtui dialogin sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien kautta. Ainakin tapauksessa 1 työympäristökehittäminen myös edisti ja tuki 
tapausorganisaation arvopohjaisia ja muita laadullisia tavoitteita, kuten elinvoimaa ja 
itsenäisyyttä, avoimuutta, strategista kumppanuusmaista yhteistyötä, sisäitä vuorovai-
kutusta, tiedonkulkua ja yhteisöllisyyttä, monimuotopedagogiikkaa, sulautuvaa oppi-
mista sekä niihin liittyviä monipuolisia ja moderneja opiskelun ja oppimisen tapoja, 
kuten ryhmätyöopiskelua ja -oppimista sekä virtuaalisissa tiloissa tapahtuvaa opiske-
lua ja oppimista.  
Uudelleen sijoittuminen, uusi fyysinen tilaympäristö sekä siihen liittyvät muut ele-
mentit yhdessä loivat uudenlaisen työympäristön lisäksi organisaatioille myös uuden-
laista ulkoista toimintaympäristöä ja muuta sisäistä toimintaympäristöä. Molemmissa 
tapauksissa eräs keskeinen seikka oli yhteistyöorganisaation fyysinen läheisyys. Ta-
pauksessa 1 keskeistä oli myös kehittynyt opetusteknologiainfra ja tietoliikenneinfra, 
tilavarauksiin käytetty järjestelmä ja sen käyttöoikeudet, keskitetty toiminnan suunnit-
telu ja aikataulutusprosessi sekä yhteisesti sovitut tilankäytön pelisäännöt. Uudenlai-
nen toimintaympäristö loi siis uudenlaisia toiminta-, vuorovaikutus- ja yhteistyömah-
dollisuuksia ja ainakin tapauksessa 1 myös edisti niiden toteutumista. Tapauksessa 2 
keskeistä olivat myös parantuneet edellytykset hakea pitkän aikavälin yhteistoiminta-
etuja laboratoriotutkimusmenetelmien yhteensovittamisen sekä laboratoriolaitteiden 
yhteiskäytön kautta.  
5.3.3 Työympäristökehittämisprosessit ja niiden tapahtumat 
Molemmissa tapauksissa työympäristökehittäminen tapahtui osin suunniteltuna, osin 
suunnittelemattomana, eri osapuolten välisenä yhteistyö- ja vuorovaikutusprosessina.  
Molemmissa tapauksissa se tapahtui karkeasti kolmivaiheisesti: 

1. Yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaihe 
2. Toteutussuunnittelu ja -toteutusvaihe 
3. Sopeuttamis- ja sopeutumisvaihe (tapaus 1, tapauksessa 2 tutkimushetken jäl-

keen). 



  
 

 
101  

Yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa muodostettiin ylätason suunnitelmat, lin-
jaukset ja tavoitteet erityisesti työympäristökehittämisen lopputulemille. Keskeisim-
mät suunnitelmat ja tavoitteet koskivat seuraavia asioita 

 toiminnan määrä, ajoittuminen, laatu ja rakenne  
 toimitilojen määrä, laatu ja rakenne 
 toiminnan ja toimitilojen alueellinen jakautuminen/keskittyminen ja sijoittu-

minen 
 toiminnan sijoittuminen toimitilojen sisällä 
 toimitilakustannukset 
 toimitilojen rahoitusratkaisu 
 toimitilojen omistajuus ja tilanhankintatapa (omistaminen, vuokraus). 

Tässä vaiheessa toimintalähtöisellä työympäristösuunnittelulla ja työympäristösuun-
nittelijoiden toiminnalla oli keskeinen rooli prosessin käytännön läpiviennissä.  
Toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheessa ylätason suunnitelmia lähdettiin viemään 
käytännön tasolle rakentamisen kautta. Vaiheessa toimintalähtöisen työympäristö-
suunnittelun täsmälliset ja konkreettiset tuotokset toimivat osaltaan suunnittelun läh-
tökohtana. Toimintalähtöiset työympäristösuunnittelijat eivät kuitenkaan enää juuri-
kaan osallistuneet tähän vaiheeseen. Vaiheen edistäminen jäi tapauksessa 1 organisaa-
tion johdon, muutosvalmennusohjelman vetäjien, palveluntarjoajan johdon ja projek-
tipäällikön sekä arkkitehdin tehtäväksi. Tapauksessa 2 se jäi erityisesti organisaatioi-
den ulkopuolisen kiinteistönomistajaorganisaation tehtäväksi. 
Tapauksen 1 sopeutumis- ja sopeuttamisvaiheessa tapausorganisaatio muutti uuteen 
tilaympäristöön, organisoi siellä tapahtuvan toimintansa ja opetteli ja totutteli tiloissa 
toimimiseen. Lisäksi se toteutti sellaisia fyysiseen ja virtuaaliseen tilaympäristöön liit-
tyviä pienempiä parannuksia ja muutoksia, joihin ei aiemmissa vaiheissa ollut varau-
duttu riittävästi. 
Tapauksen 1 yhteistoiminta- ja vuorovaikutusprosessissa informaatio ja kieli koettiin 
ilmeisesti pääosin riittäväksi. Tapauksen toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheessa ko-
ettiin ajoittain haastavaksi ymmärtää riittävästi arkkitehtipiirustusten (pohjapiirustus-
ten) perusteella esitettyjä suunnitteluratkaisuja, jotta niihin olisi voitu ottaa kunnolla 
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kantaa tai kiinnittää huomiota oleellisiin seikkoihin, kuten sähköpistokkeiden sijaintiin 
opetustiloissa. Tapauksen 2 yhteistoimintaprosessin osallistujilla oli haasteita ymmär-
tää dialogissa ainakin käytettyä informaatiota ja kieltä (toiminto- ja tilaluettelot) sekä 
toiminnallisen työympäristösuunnittelun ajattelu- ja lähestymistapaa ja aikaikkunaa. 
Prosessiin osallistujat olisivat muun muassa kaivanneet visuaalisia kuvauksia selkeyt-
tämään informaatiota.   Tapauksessa 1 toiminnallisen työympäristösuunnitteluun kes-
keisiin valintoihin liittyvä dialogi käytiin pääasiassa organisaatiohierarkiassa johtota-
solla hyvin pienellä joukolla. Tapauksessa 2 dialogiin osallistui puolestaan laaja 
joukko organisatorisia toimijoita organisaatiohierarkian keskivaiheilla.  
Tapauksessa 1 reaaliset lopputulemat ja vaikutukset, kuten toiminnan sijainti ja ajoit-
tuminen sekä uudet fyysiset puitteet heijastuivat selvästi organisaation yhteisötodelli-
siin käsityksiin, kokemuksiin ja tulkintoihin. Organisaatio oli jo hyödyntänyt ja aikoi 
ilmeisesti hyödyntää myös jatkossa näitä yhteisötodellisia käsityksiä ja kokemuksia 
muiden toimipisteiden työympäristökehittämisessä. Vastaavasti tapauksessa 2 työym-
päristökehittämisen yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa muodostettiin konk-
reettinen, reaalinen toiminta-työympäristösuunnitelma. Ainakin kaksi organisaatioista 
oli hyödyntänyt suunnitelmaa. Tällöin suunnitelmaa oli tulkittu kyseisessä organisato-
risessa ja yhteisöllisessä todellisuudessa. Sekä nämä käsitykset ja tulkinnat, että toi-
mintalähtöisen työympäristösuunnittelun vaiheessa muodostuneet käsitykset ja tulkin-
nat suunnitelmasta vaikuttivat todennäköisesti myöhempiin reaalisiin tapahtumiin, ku-
ten keskusteluihin siitä, miten organisaation jäsenet, laboratoriolaitteet ja tilat sijoittu-
vat suhteessa toisiinsa, kuinka suuria tilat ovat, kuinka paljon niitä on, milloin, missä 
ja miten laboratorioanalyysejä tehdään ja niin edelleen. 
5.3.4 Muutosvoimat ja -keinot  
Molemmista tapauksista tunnistettiin lukuisia muutosvoimia ja -keinoja. Molempien 
tapausten työympäristökehittämisen prosessit ovat toimineet organisaatioiden ja nii-
den johtamisen näkökulmasta strategisena muutoskeinona. Huomionarvoinen seikka 
muutosvoimien ilmenemisessä oli tapausorganisaatioiden yhteistyö, kommunikaatio 
ja vuorovaikutus. Sitä tapahtui sekä sisäisesti että organisaatioiden ulkopuolisten toi-
mijoiden kanssa. Vuorovaikutustilanteet ja -foorumit toimivat tapauksissa ikään kuin 
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näyttämönä, jossa muutosvoimat esiintyivät ja joiden kautta voimavaikutukset muo-
dostuivat. 
Molemmissa tapauksissa työympäristökehittäminen toimi myös operatiivisina ja tak-
tisina muutoskeinoina. Operatiivisia keinoja eli toimintatapoja olivat ainakin faktojen 
kertominen ja faktojen muodostamiseen sekä muuhun kehittämiseen liittyvä osallista-
minen. Taktisia keinoja olivat esimerkiksi toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun 
haastattelut, suunnittelulla tuotettuun, täsmälliseen tietoon tukeutuneet keskustelut 
sekä tapauksen 1 muutosvalmennusohjelman toimenpiteet. 
Tapauksessa 1 erityisesti johto ja hallitus mutta myös palveluntarjoajan työympäristö-
suunnittelijat ja johto toimivat työympäristökehittämisen merkittävimpinä edistäjänä 
ja taustavaikuttajina. Yhteistyösuhde palveluntarjoajaan sekä toimintalähtöisen työ-
ympäristösuunnittelun sekä projektinjohto- ja rakennuttamispalvelun toimeksiannot 
muodostuivat organisaation johdon aloitteesta. Tapauksessa 2 tapausorganisaatioiden 
ja palveluntarjoajan välinen yhteistyösuhde muodostui sen sijaan erillisen toimitilojen 
omistajaorganisaation julkisen tarjouspyynnön kautta. Siten erityisesti sen vastuuhen-
kilöt yhdessä työympäristösuunnittelijoiden kanssa olivat keskeisimpiä aktiivisia toi-
mijoita työympäristökehittämisen käynnistämisessä ja edistämisessä.  
Tapauksessa 1 työympäristökehittäminen ja yhteistyö palveluntarjoajaorganisaation 
kanssa tapahtuivat organisaation ylimmän johdon ja hallituksen tilannekuvan, tahtoti-
lan ja tavoitteiden pohjalta. Mitä ilmeisimmin he olivat myös sitoutuneet prosessiin 
pääosin vahvasti. Tapauksessa 2 ylimmän johdon mahdollinen mandaatti, tahtotila ja 
tavoitteet sekä suhtautuminen ja sitoutuminen työympäristökehittämiseen jäivät sen 
sijaan epäselväksi. Aktiivisina toimijoina ja osallistujina prosessissa ja sen ohjausryh-
mässä olivat organisaatioyksiköiden johto ja organisaatiohierarkiassa heidän allaan 
toimiva johto. Toimitilojen omistajaorganisaatioiden vastuuhenkilöiden ja työympä-
ristösuunnittelijoiden käsitys olikin, ettei ylimmän johdon tahtotilaa ja tavoitteita sel-
vitetty eikä sitoumusta prosessiin pyritty muodostamaan. Toimitilojen omistajaorgani-
saation erään vastuuhenkilön kokemus hankesuunnitteluvaiheesta oli, että kehittämis-
prosessin eteneminen edellytti ylimmän johdon sitoutumista ja ohjeistusta.   
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6 Pohdinta 
Luvussa esitetään työn keskeiset teoreettiset tulokset tulkintoineen ja pohdintoineen. 
Tarkastelunäkökulma on työympäristökehittämisen kohdeorganisaatiot ja niiden joh-
taminen. Liiketoimintamielessä kyseessä on pyrkimys asettua asiakasorganisaation ja 
sen johdon näkökulmaan. Tästä näkökulmasta tulee huomioitua kokonaisuus, johon 
toimitilakysymykset kytkeytyvät (esim. organisaatiokulttuuri ja sen arvot ja toiminta-
tavat, johto-, organisaatio- ja toimintarakenteet, talous- ja henkilöstövaikutukset jne.) 
Tieteen tehtävä on ilmiöiden tunnistamisen ja kuvailun (mitä?) lisäksi kyetä selittä-
mään niiden syntyä ja aiheutumista (miksi?). Ensin vastataan tiivistelmällä päätutki-
muskysymykseen, jossa mitä ja miksi -komponentit ovat mukana. Sen jälkeen kom-
ponentteihin pureudutaan tarkemmin kuvaamalla toimintalähtöisen työympäristöke-
hittämisen mahdollisia lopputulemia ja -vaikutuksia kohdeorganisaatioissa. Sitten sy-
vennytään niiden syntyä ja aiheutumista selittäviin tekijöihin. Niiden pohjalta esite-
tään päätelmät. Lopuksi esitetään suosituksia työympäristökehittämisen osapuolille, 
arvioidaan tutkimusta, sen luotettavuutta, työn merkitystä ja jatkotutkimustarpeita. 
6.1 Teoreettiset tulokset 
6.1.1 Tulokset tiivistettynä 
Toimintalähtöisellä työympäristökehittämisellä on merkittäviä vaikutuksia kohdeor-
ganisaatioissa työssä käytetyn teorian ja tapaustutkimustulosten perusteella. Vaikutuk-
set ilmenevät organisaation toiminnan ja sen sisäisen toimintaympäristön rakenteissa 
sekä organisaation päivittäisessä työssä, toiminnassa, toimintatavoissa ja niiden suun-
nittelussa ja organisoinnissa. Vaikutukset ilmenevät työn teoreettisen tulkintakehyk-
sen mukaisesti kahdella tasolla: reaalitodellisuuden tasolla sekä yhteisöllisen todelli-
suuden tasolla. Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun vaikutukset ovat osa työ-
ympäristökehittämisen kokonaisvaikutuksia, joita on haastavaa eritellä ja käsitellä ir-
rallaan kokonaisuudesta. Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun vaikutukset 
kuitenkin ilmenevät suoraan ainakin reaalitodellisina vaikutuksina (esim. toiminnan 
paikka ja aika). Välillisesti ne ilmenevät myös yhteisötodellisempina vaikutuksina, 
erityisesti tulkintoina ja kokemuksina yhteistyön ja yhteisöllisyyden tiivistymisestä ja 
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yhteistoimintakäytäntöjen kehittymisestä. Tämä johtuu ainakin yhteiskäyttöisistä ti-
loista, niiden dialogisesta suunnittelusta, niissä yhdessä toimimisesta ja niiden yhteis-
käytöstä. Toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu ohjaa niihin. 
Toimintalähtöisen työympäristökehittämisen vaikutukset selittyvät teorian ja tutki-
mustapausten perusteella 

1. työympäristökehittämisen organisatorisilla olosuhteilla 
2. työympäristökehittämisen luonteella – se on yhteistoiminnallinen ja dialogi-

nen organisaation kehittämisinterventio ja muutosprosessi tai osa laajempaa 
muutosprosessia 

3. kehitetyn ja/tai säilytetyn työympäristön ohjaus- ja stabilointivaikutuksilla or-
ganisaatioon ja sen toimintaan. 

Olosuhteet muodostuvat mm. tapauksesta, tilanteesta sekä niissä ilmenevistä, muutos- 
ja kehityshaasteista sekä muutosvoimista ja -keinoista. Työympäristökehittäminen toi-
mii sekä muutoskeinona tapauskohtaisten muutosvoimien vaikutuspiirissä että ongel-
manratkaisukeinona. Kyseessä on monimutkainen ongelma- eli haastevyyhti, joka on 
hedelmällistä nähdä viheliäisenä haasteena (engl. wicked problem; Rittel & Webber, 
1973). Kehittäminen koskee koko organisaatiota tai sen osaa ja siihen liittyy useita 
päätöksentekijöitä. Tällöin suunnittelussa ja kehittämisessä parannus tilanteeseen 
ja/tai hyväksyttävä ratkaisu siihen syntyvät ja muodostuvat vähitellen yhteistoiminnal-
lisen dialogin kautta. Potentiaalisia ratkaisuja on lukematon määrä, kaikista näkökul-
mista oikeaa, väärää tai optimaalista ratkaisua ei ole olemassakaan. 
Toimintalähtöisellä työympäristökehittämisellä on yhteistoiminnallisen ja dialogisen 
kehittämisintervention ja muutosprosessin luonne. Tapaustutkimusten työympäristö-
kehittämisprosesseilla ilmeni Lewinin (1947a) muutosmallin piirteet ja vaihteet – su-
latus, liike ja jäädytys. Prosessin alku- ja sulatusvaiheessa toimintalähtöinen työympä-
ristösuunnittelu auttaa ja tukee organisaatiota muutosymmärryksen, -hyväksynnän ja 
-sitoutumisen muodostamisessa sekä viheliäisen ongelman ratkaisussa dialogisuudella 
ja yhteistoiminnallisuudella. Konkreettinen toiminta-tilaympäristösuunnitelma toimii 
organisaatiolle myös eräänlaisena tienviittana, joka auttaa osoittamaan, minne organi-
saatiossa ollaan matkalla. Lisäksi toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu antaa 
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prosessiin myös työympäristösuunnittelijan, joka voi toimia fasilitaattori-, muutos-
agentti- ja asiantuntijarooleissa muutoksen vauhdittamiseksi, ratkaisujen synnyttä-
miseksi, päätöksenteon mahdollistamiseksi sekä asioiden etenemiseksi. Sen avulla au-
tetaan organisaatiota myös ymmärtämään sekä ottamaan huomioon taloudellisuus- ja 
tehokkuusnäkökohdat, joihin liittyy tyypillisesti keskeisiä kehittämisen reunaehtoja ja 
tavoitteita. Toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheen käytännön tekeminen auttaa orga-
nisaatiota muutosliikkeeseen ja on osa sitä. 
Kehittämisen myötä muuttunut työympäristö ohjaa organisaatiota muuttamaan toimin-
taansa joko etukäteen tai viimeistään toimiessaan uudessa työympäristössä. Se ohjaa 
organisaatiota muuttumaan ja/tai stabiloi eli jäädyttää kehittämisen myötä syntyviä 
toiminnan muutoksia tai kehittämisestä irrallaan pidettyjä, mutta samanaikaisesti to-
teutuneita muutoksia. Jos esimerkiksi organisaatio toimii muuttuneessa tilanteessa yh-
dessä toimipisteessä useamman sijaan, voi työympäristö ja sen yhteiskäyttöiset tilat ja 
-alueet ohjata organisaatiota tiiviimpään yhteistyöhön, uudentyyppiseen yhteisöllisyy-
teen, tiedonkulkuun ja toimintatapoihin. Paluuta aiempaan ei enää ole. Samalla se voi 
auttaa stabiloimaan ja vakiinnuttamaan sekä osaltaan mahdollistamaan esimerkiksi 
työntekokäytäntöjen, toimintatapojen ja toimintarakenteiden muutoksia. Tällaisia vai-
kutuksia voi kuitenkin olla vaikea havaita ja tiedostaa erityisesti organisaation ja sen 
kulttuurin sisältä käsin. 
6.1.2 Lopputulemat ja -vaikutukset kohdeorganisaatioissa 
Toimintalähtöisellä työympäristökehittäminen vaikuttaa kohdeorganisaatioihin raken-
teellisella että päivittäisen työn, toiminnan, toimintatapojen sekä niiden suunnittelun 
ja organisoinnin tasolla. Tämä on ilmeistä jo teorian perusteella. Tutkimustapaukset 
vahvistavat käsitystä. Niissä toimintalähtöisen työympäristökehittämisen lopputule-
mia ja vaikutuksia olivat mm. 

 organisaation strategisen asemoinnin paraneminen ja strategisten tavoitteiden 
edistyminen (esim. itsenäisyyden säilyminen tai vahvistuminen, organisaatioi-
den välisen yhteistyön, -toiminnan ja yhteistoimintaetujen kehitys sekä niihin 
liittyvien mahdollisuuksien paraneminen mm. fyysisen sijainnin johdosta) 

 toiminnan taloudellisten edellytysten säilyminen / paraneminen resurssikäytön 
kohtuullisuuden tai tehostumisen kautta (esim. kohtuulliset investointi- ja 
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vuokrakustannukset kohtuullisen investoinnin, sopivan kiinteistösijoituskump-
panin ja organisaatiolle edullisen vuokrasopimuksen kautta, vapaan ajallisen 
tilakapasiteetin ulosvuokrausmahdollisuus ja kysyntä, keskittämisen volyy-
miedut tukipalveluissa kuten ruokailussa ja opiskelijapalveluissa, tilojen, lait-
teiden ja välineiden yhteiskäytön kehitys, laboratoriotutkimusanalyysien te-
hostamis- ja kehittämismahdollisuudet) 

 ydintoiminnan määrän ja laadun tuotantotaloudellinen muutos ja kehitys toi-
mintarakenteiden määrien, laadun, ajoituksen ja niiden suunnittelun muutok-
sen ja kehityksen kautta (esim. koulutusohjelmien ja opetuksen ajoitus ja por-
rastus, monimuoto-opetus- ja ryhmäoppimiskäytäntöjen kehittyminen / vah-
vistuminen, digitalisaation parempi hyödyntäminen ja sen mahdollistaminen, 
tilojen varaussuunnittelunprosessin kehitys) 

 johto- ja organisaatiorakenteiden muutosten tuki / stabilointi (esim. johto- ja 
organisaatiorakenteiden mukainen sijoittuminen tilaympäristöön sekä tällaisen 
järjestäytymisen mahdollistuminen tilaympäristön avulla) 

 organisaation ja sen toiminnan muutoksiin ja vaihteluun varautuminen ja sen 
mahdollistuminen (esim. johto- ja organisaatiorakenteiden muutoksiin tai ope-
tus- ja oppimismenetelmien vaihteluun varautuminen yleiskäyttöisillä ja hel-
posti muokattavilla tilaympäristöillä) 

 organisaation arkityön sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tiedonkulkumahdol-
lisuuksien muuttuminen ja muutoksen mahdollistuminen (esim. yhteisissä ti-
loissa ja toimipisteessä toimiminen ”omien” / erillisten toimipisteiden ja tilojen 
sijaan, siirtymä suljetusta työhuoneympäristöstä ja nimetyistä työpisteistä 
avoimeen toimistoympäristöön ja nimeämättömiin työpisteisiin, yhteiset ti-
loissa toimimisen pelisäännöt, tilojen ja välineiden varausjärjestelmät) 

 organisaation kulttuuristen piirteiden mahdollistuminen, vahvistuminen ja/tai 
purkautuminen (esim. kulttuuria ja sen arvostuksia symboloivien vaikutelmien 
kuten avoimuuden lisäys, erillisiin toimipisteisiin sekä nimettyihin työhuonei-
siin tai -pisteisiin eriytymisen purkautuminen ja muutos organisaation yhtenäi-
syyttä tiivistävään suuntaan, organisaation sisäisen yhteistyö- ja -toimintamah-
dollisuuksien parantuminen, yhteisöllisyyden kokemuksen muutos) 
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 tieto- ja henkilöturvallisuuden paraneminen kehittyneemmän toimitilaturvalli-
suuden kautta (esim. luokkatilojen hätäpoistumistiet, moderni ja hallittu kulun-
valvonta, kulkuavainta edellyttävät toimistotyöalueet jne.) 

Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun vaikutuksia on vaikeaa erottaa koko-
naisprosessin vaikutuksista. Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun teorian (Pen-
nanen, 2004) ja tapaustutkimustulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ni-
menomaiset muutos- ja kehitysvaikutukset ilmenevät erityisesti organisaatioiden reaa-
lisissa toimintarakenteissa ja toiminnan organisoinnissa ja järjestämisessä, kuten 

 toiminnan keskittymisessä useammasta toimipisteestä yhteen 
 ydintoiminnan organisoinnissa ja organisoitumisessa – erityisesti toiminnan si-

joittumisessa tilaympäristöön, toiminnan ajoittumisessa, porrastuksessa, sekä 
”kuormitushuippujen” hallinnassa sekä vapaan ajallisen kapasiteetin käytön te-
hostamisessa  

 toimipistekohtaisten tukipalveluiden keskitetyssä organisoinnissa ja määrässä 
 toimitilojen määrässä ja laadussa. 

Välillisesti toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun lopputulemat ja vaikutukset il-
menevät erityisesti poikkiorganisatorisen ja/tai organisaationvälisen yhteistyön ja -toi-
minnan tiivistymisenä sekä niihin liittyvien käytäntöjen ja toimintatapojen muutok-
sena. Tämä on seurasta yhteiskäyttöistä tiloista ja niiden suunnitteludialogista.  Välil-
liset lopputulemat ja vaikutukset ilmenevätkin erityisesti toiminnan käytännön toteu-
tumisessa ja arkityössä (esim. toiminnan suunnitteluprosessi & tilojen varaaminen, 
työskentely avoimissa toimistotiloissa työhuoneiden sijaan), toimitilojen hyödyntä-
missä tukevissa välineissä (esim. muunneltava kalustus, tilavarausjärjestelmä) sekä 
ajattelutavoissa, joilla näitä lähestytään (esim. tilankäytön tehokkuus ja käyttöasteajat-
telu, niiden kautta varojen kohdentaminen arvokkaampaan). Ne ilmenevät myös ko-
kemuksissa, tulkinnoissa ja merkityksissä, joita organisaatiossa annetaan muuttuneen 
tilanteen toiminnalle ja työympäristölle (esim. uudenlainen yhteisö ja yhteisöllisyys, 
parantuneet vuorovaikutus- ja tiedonkulkumahdollisuudet, parantuneet ryhmässä op-
pimismahdollisuudet, ajoittainen havaittu ja koettu tilojen riittävyys ja ylitarjonta, toi-
saalta hetkellinen tilanahtaus sekä niiden tulkinnat niiden vaikutuksista opetuksen jär-
jestämiseen). 
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Toimintalähtöisen työympäristökehittämisen kohdeorganisaatioissa ilmenneet loppu-
tulemat ja -vaikutukset voidaan eritellä reaalitodellisiin ja yhteisötodellisiin lopputu-
lemiin ja vaikutuksiin. Itse erittelyä oleellisempaa on kuitenkin ymmärtää ylätasolla 
niiden ero ja se, kuinka ne kulkevat käsi kädessä ihmisten välisen yhteistoiminnan, 
vuorovaikutuksen ja kommunikaation kautta. Työympäristökehittämisen reaalitodel-
liset lopputulemat ja -vaikutukset heijastuvat yhteisötodellisiin kokemuksiin ja tulkin-
toihin ja sitä kautta yhteisötodellisiin lopputulemiin ja vaikutuksiin. Ne puolestaan vai-
kuttavat edelleen myöhempiin reaalisiin tapahtumiin niiden lopputulemiin. 
Tapaustutkimustulokset demonstroivat, kuinka luokittelu reaali- ja sosiaalitodellisiin 
lopputulemiin ja vaikutuksiin on myös hyvin haastavaa tapahtuen väistämättä aina jos-
takin näkökulmasta. Näkökulman mukaisesta kielestä, käsitteistä, mittareista, vuoro-
vaikutukseen osallistuvista ihmisistä sekä itse vuorovaikutuksesta ja siinä tapahtuvista 
asioiden esitystavoista riippuu, millainen kuva ja ”totuus” lopputulemista ja vaikutuk-

sista muodostuu juuri kyseisessä organisatorisessa kontekstissa. 
6.1.3 Lopputulemien ja vaikutusten syntyä selittävät tekijät 
Lopputulemien ja vaikutusten synty selittyy tapaustutkimustulosten ja kirjallisuuden 
perusteella kolmen osatekijän yhteisvaikutuksista: 

1. työympäristökehittämisen organisatoriset olosuhteet (tapaus ja tilanne, 
muutostarve ja kehityshaasteet sekä niihin liittyvät muutosvoimat ja -kei-
not) 

2. työympäristökehittämisen luonne organisaation yhteistoiminnallisena ja 
dialogisena kehittämisinterventiona ja muutosprosessina (toiminta-työym-
päristösysteemi kehittämisintervention kohteena, tavoitteet ja lähtökohdat, 
prosessin vaiheet ja tapahtumat, prosessin muutosvoimat ja -keinot) 

3. kehitetyn ja/tai säilytetyn työympäristön ohjaus- ja stabilointivaikutus or-
ganisaatioon ja sen toimintaan (esim. aika, paikka, fyysiset, virtuaaliset ja 
sosiaaliset etäisyydet). 

Kirjallisuuden ja tapaustutkimustulosten mukaan työympäristökehittäminen tapahtuu 
monimutkaisissa organisatorisissa olosuhteissa. Tämä tapahtuu osana organisaation 
pidemmän aikavälin muutos- ja kehitysjatkumoa. Näissä olosuhteissa toimintalähtöi-
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nen työympäristökehittäminen toimii muutoskeinona. Sillä vastataan enemmän tai vä-
hemmän organisaatioiden ja niiden toiminnan kokonaisuudessa ilmenneisiin, kyseisen 
kehittämistapauksen ja -tilanteen muutostarpeisiin- ja kehityshaasteisiin (kuva 9).  

 
Kuva 9. Synteesi kirjallisuudesta ja tapaustutkimuksista. Työympäristökehittäminen toimii or-
ganisaation ja sen toiminnan muutoskeinona muutosvoimien vaikutuspiirissä. 
Kirjallisuuden ja tutkimustapausten nojalla on perusteltua olettaa, että työympäristöön 
liittyvien muutostarpeissa ja kehittämishaasteissa on kyse koko organisaatiota tai jota-
kin sen osaa koskettava monimutkainen haaste tai haastevyyhti, jota voidaan tarkas-
tella viheliäisenä ongelmana. Tällöin käsillä olevaa tilannetta voidaan kehittää ja pa-
rantaa. Ongelman ratkaiseminen pelkällä teknisellä orientaatiolla ei ole mahdollista. 
Myöskään yksikäsitteisesti oikeaksi tai vääräksi määriteltävää ratkaisua ja prosessin 
päätepistettä ei ole olemassakaan. Tällöin tilanteen paranemisen, sopivan ratkaisun 
löytymisen, onnistumisen ja sopivana prosessin päätepisteen mittarina on perusteltua 
pitää kollektiivisesti laaditun suunnitelman tai saavutetun tilanteen koettua ja nähtyä 
hyvyyttä ja hyväksyttävyyttä sekä niihin liittyvää sitoutumista prosessiin ja sen tuo-
toksiin. 
Muutostarpeet ja kehittämishaasteet voivat ilmetä eri tasoilla: organisaatiotasolla, 
osasto- ja yksikkötasolla, ryhmä- tai tiimitasolla ja yksilötasolla (Burnes, 2000, s.624) 
Olosuhteiden myötä muodostuneeseen tapaukseen ja tilanteeseen liittyy organisaation 
eri tasoilla ilmeneviä muutosvoimia. Ne voivat niin ikään ilmetä eri organisaatiota-
soilla. (Jones, 2010, s. 296-299) Voimat voivat joko edistää, osin hidastaa ja estää 
muutosta ja kehitystä.  
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Olosuhteisiin liittyvillä muutoskeinoilla voidaan edistää muutosta ja kehitystä. Tällöin 
keinojen avulla voidaan valjastaa myönteisiä muutosvoimia käyttöön sekä kanavoida 
kielteisiä muutosvoimia mahdollisimman haitattomaksi tai kääntämällä niitä myöntei-
siksi. Muutoskeinot voidaan luokitella strategisiin, operatiivisiin ja taktisiin keinoihin.  
Molemmissa tutkimustapauksissa ulkoisesta toimintaympäristöstä kummunneet te-
hostamispaineet sekä toimitilaympäristöjen koettu toimimattomuus ja vanheneminen 
toimivat heijastuivat työympäristökehittämiseen ja kanavoituvat sen kautta muutosta 
ja kehitystä edistäneiksi ja ajaneiksi olosuhdevoimiksi.  

 
Kuva 10.  Molemmista tutkimustapauksissa ilmeni Kurt Lewinin muutosmallin piirteet (ks. luku 
2.4.5). 
Työympäristökehittämisen kokonaisprosessilla on kolmivaiheinen organisaation muu-
tos- ja yhteistoimintaprosessiluonne. Tutkimustapausten työympäristökehittämisen 
prosessien tunnistettiin mukailleen luvussa 2.4.5 esitetyn Kurt Lewinin (1947a) muu-
tosmallia (kuva 10). Työympäristökehittämisen prosessin lopputulemia ja -vaikutuksia 
voidaan organisatoristen olosuhteiden lisäksi selittää tulkitsemalla prosessia ja muut-
tunutta työympäristöä tämän esitystavan valossa. 
Tutkimustapauksissa työympäristökehittäminen tapahtui kolmivaiheisesti. Ensimmäi-
senä vaiheena ilmeni yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaihe. Se toimi Lewinin mallin 
mukaisena (ks. luku 2.4.5) lähtötilanteen sulatusvaiheena. Toisena vaiheena ilmeni to-
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teutussuunnittelu- ja toteutusvaihe. Se toimi Lewinin mallin mukaisena muutosvai-
heena. Kolmantena ja viimeisenä vaiheena ilmeni toiminnan sopeutumis- ja sopeutta-
misvaihe muuttuneeseen työympäristöön. Se toimi Lewinin mallin mukaisena muut-
tuneen tilanteen jäädytysvaiheena. 
Prosessin alkupäässä siihen osallistuneiden toimijoiden välisessä yhteistoiminnassa ja 
vuorovaikutuksessa rakentui yhteisötodellinen siitä, mitä ja miksi ollaan tekemässä. 
Rakentui myös kuva siitä, mihin huomio tekemisessä ja tapahtumissa tulee kohdentaa. 
Nämä kuvat puolestaan heijastuivat siihen, mitä prosesseissa myöhemmin reaalisesti 
tehtiin ja tapahtui heijastuen edelleen työympäristökehittämisen lopputulemiin ja -vai-
kutuksiin. 
Lähtötilanteen sulatusvaiheessa muodostui enemmän tai vähemmän yhteinen ja jaettu 
muutostarveymmärrys, tavoitteet ja muut muutoksen ja kehityksen johtamiseen liitty-
vät totuuskäsitykset. Yhteistyö, dialogi ja osallistuminen toimivat jaetun ymmärryksen 
ja muutokseen sitoutumisen tukena. Toimintolähtöinen työympäristösuunnittelu tuki 
jaetun muutosymmärryksen, tavoitteiden ja totuuskäsitysten muodostumista sekä nii-
hin sitoutumista. Työympäristösuunnittelussa tuotetut faktat (esim. toiminnot ja niiden 
määrät, toimintojen määrällinen tilantarve, laskennalliset tilakustannukset) kertoivat 
kehittämisen osapuolille muutostarpeesta konkreettisella tasolla määrällisin mittarei-
hin ja mittauksiin perustuen. Silloin kuin huomio kohdentui niihin, ne toimivat pää-
töksenteon ja kehittämisen täsmällisenä tietopohjana ja kommunikaatiovälineinä. Täl-
löin ne myös ohjasivat osaltaan kehittämistavoitteita ja -toimintaa tietyllä kielellä tiet-
tyyn suuntaan. Tällä tavoin työympäristösuunnittelijan konstruoima täsmällinen tieto 
– joka perustui organisaation antamiin lähtötietoihin – toimi sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa rakennusaineena ja oivaltamisen pohjana yhteisölliselle totuudelle siitä, mistä 
oli kysymys, miten asiat ovat ja mitä tulisi tehdä. Toimintalähtöiseen työympäristö-
suunnittelijan synnyttämä ja/tai edistämä dialogi sekä myös osallistutti ja sitoutti sii-
hen osallistuneita toimijoita suunnittelun täsmällisenä tietona esitettyihin tuloksiin, 
niitä seuraaviin toiminnan ja työympäristön muutoksiin sekä muutosten toteutukseen. 
Tapauksista saatiin yksittäisten ihmisten tasolla myös viitteitä sekä affektiivisesta, jat-
kuvuustyyppisestä, että normatiivisesta sitoutumisesta. Erimerkiksi tapausorganisaa-
tion 1 johto oli selvästi sitoutunut kehittämiseen ja sen tavoitteisiin hyvin vahvasti 
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myös affektiivisella tasolla. Toisaalta kävi myös ilmi, kuinka sitoutuminen on henkilö- 
ja ryhmäsidonnaista. Esimerkiksi tapauksessa 1 nousi esiin, kuina eräs kehittämiseen 
osallistunut ihminen näki prosessin jääneen osin kesken.  Sen sijaan organisaation uusi 
johto, joka ei ollut osallistunut kehittämiseen, näki tilanteen tältä osin riittävän hyvänä. 
Tutkimushetkellä tapauksessa 1 elettiin jäädytysvaiheen loppuvaihetta. Tapauksessa 2 
elettiin kahden organisaation toiminnan ja niiden työympäristön muutosvaihetta. 
Kaksi muuta organisaatiota vetäytyivät yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaiheen jäl-
keen neljän organisaation yhteisestä työympäristökehittämisestä. Näissä organisaa-
tioissa ei siis ole saavutettu riittävää jaettua muutosymmärrystä ja sitoutumista orga-
nisaatioiden yhteiseen työympäristöön ja sen kehittämiseen eikä siten myöskään niihin 
liittyviin yhteistoiminnan kehittämiseen ja synergiaetujen tavoitteluun. Asia voidaan 
tulkita myös niin, että vetäytyneissä organisaatioissa muodostui käsitys tai kokemus 
siitä, ettei tällainen sitoutuminen olisi ollut riittävän hedelmällistä suhteessa sen edel-
lyttämiin ponnisteluihin. Tällaista muutosta ei nähty järkevänä, siihen ei uskallettu 
ryhtyä tai sitä ei muusta syystä haluttu. 
Työympäristökehittämisen myötä syntyvä työympäristömuutos ohjaa organisaatiota 
sopeutumaan uuteen työympäristöön ja hiomaan toimintaansa ja toimintatapojaan sii-
hen sopiviksi (esim. muutto ja sijoittuminen uuteen toimipisteeseen sekä siellä toimi-
misen opettelu ja uusien toimintakäytäntöjen muodostuminen). Näin tapahtuu riippu-
matta siitä, onko lähestymistapa sekä toiminnan että työympäristön tai pelkästään työ-
ympäristön kehittäminen. Toisaalta muuttunut työympäristö mahdollistaa, tukee ja sta-
biloi organisaation ja sen toiminnan sekä toimintatapojen muutosta (esim. formaalien 
organisaatiorakenteiden mukainen toiminnan toteutuminen, palveluiden saavutetta-
vuus sopivalla toiminnan ja tilojen sijoittumisella, tiedonkulku, vuorovaikutus ja yh-
teisöllisyys avoimessa toimistotyöympäristössä vs. tilanne omissa työhuoneissa jne.). 
6.1.4 Toimintalähtöinen työympäristösuunnittelun rooli ja merkitys 
Toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu on luotu ja suunniteltu erityisesti sellaisiin 
tapauksiin ja tilanteisiin, joissa organisaatiossa tulee kyetä tekemään päätöksiä siitä, 
kuinka paljon ja millaisiin toimitiloihin sen kannattaa kohdentaa varoja, jotta niitä va-
pautuisi tai jäisi sopivasti muuhun käyttöön.  Keskeinen vaikutusmekanismi tällaisessa 
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suunnittelussa on rakentaa ja esittää sellaista mitattua, täsmällistä faktatietoa, jota käy-
tetään strategisen päätöksenteon ja jatkotoimien tukena, jota organisaatiossa pidetään 
riittävän hyvänä ja totena ja jonka rakentumisprosessiin organisaatiossa on sitouduttu 
ja osallistuttu. 
Osana organisaation työympäristökehittämistä myös toimintalähtöinen työympäristö-
suunnittelu voi toimia muutoskeinona organisaation kokonaistilanteen ja -toiminnan 
parantamiseksi ja kehittämiseksi. Sillä voidaan myötävaikuttaa erityisesti organisaa-
tion toiminta-työympäristösysteemin rakenteellisen tason kokonaismuutokseen. Muu-
tosten myötävaikutus ja edistäminen prosessissa tapahtuvat erityisesti vuorovaikutuk-
sen, kommunikaation, dialogin sekä niissä ja niitä varten konstruoidun täsmällisen tie-
don, kuten toiminta-toimitilasuunnitelman ja kustannustarkastelujen kautta. 
WorkPlacePlanning -taustateorian (Pennanen, 2004) mukaan toteutetulla toimintaläh-
töisellä työympäristösuunnittelulla osaksi työympäristökehittämistä valjastetaan auto-
maattisesti, nerokkaasti, oivaltavasti ja jopa viisaasti yhdistelmä kovaa ja pehmeää lä-
hestymistapaa muutosjohtamiseen. Toimintalähtöiseen työympäristösuunnitteluun on 
sisäänrakennettu dialoginen, vuorovaikutteinen, kommunikatiivinen prosessi, jossa 
muutostarve- ja muutosymmärrys sekä muutos- ja kehityssuunta sekä sen mukaiset 
jaetut tavoitteet voivat rakentua ja jossa niiden rakentumista voidaan tietoisesti edistää.  
Dialogin kautta toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu luo valmentavalla kehittä-
misotteella edellytyksiä ihmisten omille oivalluksille muutossitoutumisen, muutosym-
märryksen ja muutoshyväksynnän synnyttämiseksi. Toimintalähtöiseen työympäristö-
suunnittelun käytännön toteutukseen on sisäänrakennettu myös muutosjohtamiskirjal-
lisuuden mukaiset organisaatio- ja ihmisorientoituneet muutosagentin ja fasilitaattorin 
roolit teknisemmin orientoituneen toimitila-asiantuntijaroolin lisäksi. Tämä edellyttää 
näissä rooleissa toimivilta konsulteilta hyvin korkeatasoista ja monipuolista ymmär-
rystä, tietämystä, osaamista, ajattelukykyä ja käytännön taitoa. 
Organisaation ja sen johtamisen näkökulmasta toimintalähtöinen työympäristösuun-
nittelu tuovat työympäristökehittämiseen mukaan painotuksen, jossa yhdistyvät 

 humanistisen johtamisparadigman mukainen lähestymistapa, aivomainen ja 
poliittinen organisaatiokäsitys sekä organisatorisen ja yhteisöllisen todellisuu-
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den tapauskohtaisuus ja monimutkaisuus (poikkiorganisatorinen tai organisaa-
tioiden välinen dialogi, sitouttaminen sekä osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksien antaminen kaikilla organisaatiotasoilla, tiedon avoin ja tasavertainen 
käsittely ja kohtelu, organisaation oppiminen palautetiedon perusteella, intres-
silähtökohtien ja valta-asetelmien tunnistaminen ja huomioonotto) 

 tayloristisen johtamisparadigman mukainen lähestymistapa ja konemainen or-
ganisaatiokäsitys (organisaation kuvaaminen konemaisesti toimintoina, resurs-
seina ja resurssikäytön tehokkuutena, toimintojen määrällinen ja kiinteistöta-
loudellinen mittarointi, toiminnan arvottaminen suoritteiden ja suoriteajan pe-
rusteella, tilojen arvottaminen ajan ja rahan perusteella) 

 rakenneanalyyttisen johtamisparadigman mukaisen lähestymistapa ja virtausta 
ja muodonmuutosta organisaatiokäsitys (strategiset tavoitteet, tilaympäristö 
organisaation toiminnan osana, strateginen johto ja operaatiot sekä tilaympä-
ristö organisaation alasysteemeinä, organisaation ja sen toimintaympäristön jä-
sentäminen ja kehittäminen toiminta – toimitila -rakenteina).  

Konkreettisemmalla tasolla toimintalähtöinen työympäristösuunnittelu kohdentaa 
huomion erityisesti fyysisten toimitilojen ja niiden käyttötehokkuusnäkökulmaan, 
kiinteistötaloudellisuuteen sekä toimitiloissa tapahtuvaan konkreettiseen ja reaalito-
delliseen toimintaan ja työhön. Miten toiminta ja työ rakentuvat ja jäsentyvät kokonai-
suuksiin ja osasuoritteisiin? Kuinka paljon niitä tapahtuu? Missä ne tapahtuvat fyysi-
sesti? Milloin ne tapahtuvat? Mitä fyysisiä välineitä ja teknologiaa niissä tarvitaan? 
Mitä niissä konkreettisesti tuotetaan? 
Toiminnallisessa työympäristösuunnitelmassa konstruoidaan kommunikatiivisessa ja 
dialogisessa vuorovaikutuksessa yhden tai useamman organisaation kanssa yleissuun-
nitelma ja -kuvaus. Se käsittelee toiminnan rakennetta, määrää ja ajoittumista sekä nii-
den suhdetta toimitiloihin ja niiden rakenteeseen. Suunnitelma voi lähtökohtaisesti pi-
tää sisällään muutoksia toimintaan ja organisaation muuhun sisäiseen toimintaympä-
ristöön kuin toimitiloihin. Myös suunnitelman mukaisten toimitilojen toteuttaminen 
voi olettavat organisaatiolta kykyä myös muihin kuin toimitilamuutoksiin. Tapaustut-
kimustulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan muutosoletukset koskevat toimin-
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nan ja työn suunnittelua, rakennetta, sijoittumista, määrää, ajoittumista, tilojen poikki-
organisatorista tai organisaatioiden välistä yhteiskäyttöä, työnteon arkirutiineja ja -tot-
tumuksia ja niin edelleen. Mitä tarkemmin suunnitelma toteutuu, sitä enemmän suun-
nittelu muuttaa organisaation toimintaa. 
Sosiaalisen toiminnan ja yhteisöllisen todellisuuden tasolla työympäristösuunnittelu 
muuttaa organisaation toimintaa yhteistoiminnallisempaan ja yhteisyyttä edistävään 
suuntaan.  Tämä johtuu menetelmän dialogisuudesta sekä asetelmasta, jossa tilojen 
yhteiskäyttöisyydellä haetaan toimitilakäytön tehostamista ja sillä varojen kohdenta-
mista arvokkaampaan. Menetelmässä valmennetaan ja ohjataan organisaatiota pohti-
maan samoissa tiloissa toimimisen ja yhteiskäyttöisten tilojen etuja ja mahdollisuuk-
sia. Toteutuessaan yhteiskäyttöiset tilat ohjaavat organisaatiota kehittämään toimin-
taansa, käytäntöjään ja normistojaan niin organisaatio-, osasto-, ryhmä- kuin yksilöta-
sollakin suuntaan ja tilanteeseen, joissa yhteiskäyttö onnistuu. Tällaisia vaikutuksia ja 
niiden mahdollisia heijastevaikutuksia ja arvoa organisaatiolle ja sen toiminnalle on 
vaikeampaa havaita ja mitata kuin konkreettisempia, reaalisempia muutoksia. 
6.2 Päätelmät 
Työympäristökehittämisellä on organisaatioon ja sen toimintaan kohdistuvana kehit-
tämisinterventio -luonteella on merkittävää mahdollisuus- ja hyötypotentiaalia organi-
saatiolle ja sen johtamiselle etenkin erilaisissa muutostilanteissa. Potentiaali muodos-
tuu seuraavasti: 

1. organisaation työympäristön kehittämispotentiaali 
2. organisaation ja sen toiminnan kehittämispotentiaali. 

Mitä tietoisemmin, selkeämmin ja ymmärrettävämmin myös organisaation ja sen toi-
minnan kehittämisluonne (kohta 2) valjastetaan osaksi työympäristökehittämistä, sitä 
enemmän ja parempia mahdollisuuksia ja hyötyä työympäristökehittäminen voi tarjota 
organisaatiolle ja sen johtamiselle. Työympäristökehittäminen voi auttaa organisaa-
tiota avaamaan monimutkaisia organisaatioon ja sen toimintaan liittyviä haastevyyh-
tejä sekä löytämään toimivia lääkkeitä viheliäisten ongelmien (engl. wicked problem) 
tilanteisiin, jossa helppoja, nopeita, vaivattomia, yksiselitteisesti ”oikeita tai vääriä” 

ratkaisuja ei ole olemassakaan. 
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Tutkimustulokset osoittavat, että toimintalähtöinen työympäristökehittäminen tarjoaa 
organisaatiolle erinomaisen vaikutusmahdollisuuden paitsi muuttaa ja kehittää toimin-
taansa ja työympäristöään, myös säilyttää ja jopa vahvistaa niiden olemassa olevia 
ominaisuuksia. Tätä voidaan toteuttaa tietoisesti ja tarkoitushakuisesti. Vaikka näin ei 
toimittaisikaan, kehittämisen myötä syntyvät työympäristömuutokset toimivat itses-
sään rakenteellisina vaikuttamisvälineinä organisaation, sen toiminnan, käytäntöjen, 
tapojen ja tottumusten tai muiden kulttuuristen piirteiden tukemiseksi, vahvista-
miseksi, kehittämiseksi ja muuttamiseksi. Kehittämisen kokonaislopputulemat ja -vai-
kutukset muodostuvat kuitenkin kehittämisolosuhteiden, kehittämisprosessin sekä 
työympäristömuutosten yhteisvaikutuksista. Prosessissa on kyseessä lukuisten toimi-
joiden yhteistoiminta ja vuorovaikutus, jonka toimivuudessa ja yhteissaavutuksilla 
oma ja tärkeä roolinsa on niin organisaation johdolla ja työntekijöillä kuin organisaa-
tion ulkopuolisilla toimijoillakin. 
Työ ja sen tulokset osoittavat, että organisaation ja sen toiminnan johtamisen näkökul-
masta toimintalähtöisessä työympäristökehittämisessä on kyse väistämättä myös orga-
nisaation muutos- ja kehityshaasteista toimitilakehittämisen lisäksi. Kehittämiseen liit-
tyy organisaation ja sen toiminnan kehitys- ja muutoslopputulemia ja -vaikutuksia. 
Toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun prosessin toteutuessa likimain teorian 
mukaisesti yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa, lopputulemat ja vaikutukset 
liittyvät minimissään organisaation ja sen toiminnan sijoittumiseen, toiminnan ajoi-
tukseen sekä yhteistyöhön ja tiloissa toimimisen ja tilojen yhteiskäytön käytäntöihin 
ja menetelmiin. Laajimmillaan ne koskevat organisaation strategista asemointia toi-
mintaympäristössään, itsenäisyyden, olemassaolon ja toimintakyvyn säilymistä ja pa-
rantamista, strategisen kumppanuuksien hyödyntämistä sekä muiden strategisten ky-
symysten ja päämäärien ja niihin liittyvien muutosten mahdollistamista ja edistämistä. 
Erityishuomion arvoista on, että muutoksen lisäksi toimintalähtöinen työympäristöke-
hittäminen tarjoaa mahdollisuuksia säilyttää tai vahvistaa toimivina, hyvinä tai jopa 
elintärkeinä nähtyjä ja koettuja organisaation ja sen toiminnan piirteitä. Tapaustutki-
mustulokset osoittavat, että tällainen säilyttämisnäkökulma voi olla merkityksellistä 
nostaa muutosnäkökulman rinnalle.  Näkökulma ilmeni molemmissa tutkimustapauk-
sissa. Tapauksessa 1 perustavanlaatuisena tavoitteena lopputulemana ja vaikutuksena 
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ilmeni organisaation itsenäisyyden säilyminen sekä organisaatiokulttuurin yhteisten 
arvostusten vahvistaminen. Tapauksessa 2 lopputulemana ilmeni yhtäältä kahden or-
ganisaation eri kattojen alla toimimisen säilyminen, toisaalta tavoitteena ilmeni kah-
den organisaation itsenäisyyden säilyttäminen saman katon alle siirryttäessä. On täysin 
näkökulmasta, argumentoinnista ja intresseistä kiinni, onko eri kattojen alla toimimi-
sen säilyvyys asia, joka näyttäytyy hyvänä, huonona tai jonakin siltä väliltä, ja onko 
kyseessä on mahdollisesti onnistuminen tai epäonnistuminen ja jos on, niin missä mää-
rin. 
Kehittämisen alussa ja aikana asetetut tavoitteet, kehittämislähtökohdiksi otetut näkö-
kulmat ja lähestymistavat, ajattelutavat, tiedot ja osaaminen sekä niiden pohjalta muo-
dostettava jaettu (yhteinen) ymmärrys muutostarpeesta ja -suunnasta näyttäisivät vai-
kuttavan keskeisesti siihen, mihin kehittämisessä keskitytään, millainen prosessista 
muodostuu, mitä sen aikana tapahtuu ja mikä sen myötä muuttuu, mikä olemassa oleva 
säilyy tai vahvistuu. Näkökulma, lähestymistavat, tavoitteet ja lähtökohdat toimivat 
ikään kuin input - tietoina prosessille, jotka ohjaavat prosessin ulostuloa – millainen 
työympäristö saadaan aikaiseksi ja miten organisaatio siellä toimii ja työskentelee. Jos 
lähtökohdaksi otetaan toiminnan ja työympäristön yhtäaikainen kehittäminen, keski-
tytään prosessissa molempiin näkökulmiin ja työympäristökehittämisen mahdollisuus-
potentiaali valjastetaan organisaatiota laajemmin palvelevaan käyttöön. Tällöin huo-
mioidaan automaattisesti myös työympäristön ohjaus- ja stabilointivaikutus organisaa-
tioon ja sen toimintaan. Mikäli huomio ja kehittämisaskeleet kohdentuvat ainoastaan 
työympäristön kehittämiseen on vaarana osaoptimointi, jossa tunnistamatta ja enna-
koimatta jää työympäristön ohjaus- ja stabilointivaikutus organisaatioon ja sen toimin-
taan (esim. tilamitoituksen ja käyttöastetavoitteiden edellyttämät muutokset toiminnan 
suunnitteluun, järjestämiseen ja samoissa tiloissa toimimiseen tai toimistoympäristön 
vaikutukset työntekoon ja tuottavuuteen keskittymisrauhan ja tietosuojan mahdollista-
vien työtilojen tai puheluiden puhumiseen soveltuvien työtilojen puutteiden vuoksi). 
Lähtökohtien, tavoitteiden ja muutosymmärryksen muodostumisen jälkeinen prosessi 
vaikuttaa merkittävästi prosessin ulostuloon. Jos esimerkiksi prosessissa tapahtuva toi-
minnan ja tilojen suunnittelu tapahtuu pelkästään asiantuntijatyönä, voivat prosessiin 
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ja sen lopputulemiin sitoutuminen sekä sen lopputulemat ja vaikutukset olla hyvin eri-
laisia kuin silloin, kun organisaation jäsen osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti pro-
sessissa jakaen yhteisen totuuskäsityksen ja ymmärryksen tekijöistä, joiden vuoksi 
prosessi ylipäänsä toteutetaan sekä tavoitteista, visiosta ja isosta kuvasta, joiden suun-
taan prosessilla pyritään.  Vähintäänkin asiantuntijatyönä ja ylhäältä annettavissa tai 
määrättävissä muutostavoitteissa ja -päätöksissä odotettavissa on ihmisluonteelle nor-
maalia vastustusta tai heikkoa sitoutumista, joka perustuu ainoastaan velvollisuuden-
tuntoon hoitaa työnsä tai pahimmillaan vain haluun välttää mahdollisia sanktioita (ks. 
2.4.5). Rakentavassa osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa mahdollistuu yhteisen 
ymmärryksen ja yhteisen totuuskäsityksen muodostuminen, ajattelutapojen, tapojen, 
tottumusten ja rutiinien vähittäinen muutos, muutossitoutuminen ja jopa muutosinnos-
tus. Tällöin mahdollistuu myös reilun kohtelun kokemukset, jolloin myös epämiellyt-
täviltä tuntuvien muutosten ymmärtäminen ja hyväksyntä helpottuu. Syvemmän sitou-
tumisen lisäksi saadaan myös ihmisten tietämys ja osaaminen valjastettua tehokkaam-
min tavoitteiden ja päämäärien eteen. 
Tapaustutkimusten tulokset osoittavat, että toimintalähtöisessä työympäristökehittä-
misen yleissuunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa tuotettujen toiminta-tilamitoitus-
suunnitelmien ja niiden pohjalla olevien lähtöoletusten toteutuminen käytännössä on 
asia erikseen. Kummassakin tutkimustapauksessa lopputulemat ja -vaikutukset osoit-
tautuivat suunnitelmien suuntaisiksi mutta eivät niiden mukaisiksi.  Suunnitelmat eivät 
siis vielä tuota tavoitteiden ja suunnitelman mukaisia lopputulemia. Herääkin kysy-
mys, missä määrin suunnitelman tulisi ylipäänsä toteutua suunnitelman ja työympäris-
tökehittämisen lähtökohtaisten ajatusten mukaisesti? Mikä on aikaikkuna, jolla suun-
nitelman tulisi toteutua? Herää myös kysymys, miten suunnitelman toteutumista voi-
daan edesauttaa - miten esimerkiksi yleissuunnitelman suunnitelman ja päätöksenteon 
tiedot saadaan siirrettyä sisäistetyksi ymmärrykseksi toteutussuunnittelu- ja toteutus-
vaiheeseen ja kirkastettua konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi myös organi-
saatiolta ja sen toiminnalta odotettujen ja edellytettyjen muutosten osalta (esim. tapaus 
1: luokkatilojen määrän ja koon merkitys organisaation toiminnalle)? 
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Tapaustutkimustuloksista ilmeni, että organisaation näkökulmasta työympäristökehit-
tämisen kokonaisprosessi voi kestää vuosia, vaikka toimintalähtöinen työympäristö-
suunnittelu kestäisikin vain viikkoja. Matkalla organisaatiossa ja sen toimintaympäris-
tössä voi tapahtua muutoksia, joihin ei ole alun alkaen varauduttu. Voi myös osoittau-
tua, että joitakin alkuperäisessä suunnitelmissa ja päätöksissä kaavailtuja asioita ei ole-
kaan realistisia toteuttaa.  Miten tällaiset asiat tunnistetaan mahdollisimman nopeasti? 
Miten niihin kyetään reagoimaan vielä toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheessa?  Pro-
sessin aikana voi myös osoittautua, että budjetti alittuu (vrt. tapaus 1). Kannattaisiko 
tällöin tehdä tietoinen päätös siitä, miten organisaatio haluaa rahan käyttää? Haluaako 
se parantaa esimerkiksi tulostaan, panostaa toiminnan kehittämiseen, digitalisaatioon, 
henkilöstöön vaiko tiloihin, joista on alkuperäisen budjettiraamin vuoksi tingitty? 
Tapaustutkimustulokset osoittavat myös, että merkittävimpien työympäristökehittä-
misponnistusten jälkeen organisaation tulee oppia ja sopeutua lopputulemiin ja muut-
tuneeseen tilanteeseen – esimerkiksi oppia suunnittelemaan uusissa tiloissa tapahtuvaa 
toimintaa organisaation sisällä tai toisen organisaation kanssa, toimimaan tiloissa, hyö-
dyntämään toiminnassa it-infraa ja -teknologiaa sekä toteuttamaan jatkotoimia, joihin 
suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole varauduttu. Miten sopeutumisvaiheessa saadaan 
konstruoitua tietoa tiloissa toimimisen sujuvuudesta, tavoitteiden ja suunnitelmien to-
teutumisesta (esim. toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen tilojen käyttöastemitoituk-
sen ja yhteiskäyttöisyysoletusten edellyttämillä tavoilla)? Miten saadaan konstruoitua 
tietoa mahdollisesti tarvittavista toiminnan, tilojen ja tilankäytön jatkokehitystoimen-
piteistä? Miten tämän voisi kaupallistaa? 
Summa summarum, toimintalähtöisellä työympäristökehittämisellä organisaation ar-
vostusten ja muiden kulttuuristen piirteiden sekä tavoitteiden ja tahtotilan suuntaisia, 
organisaatioon ja sen toimintaan liittyviä lopputulemia ja vaikutuksia on mahdollista 
edistää tietoisesti. Vaikka näin ei toimittaisikaan, voi syntyä ennakoimattomia loppu-
tulemia ja vaikutuksia, jotka voidaan havaita vasta kehittämisprosessin loppuvaiheessa 
tai sen jälkeen. Lopputulemat ja vaikutukset syntyvät yksilöllisten, tapaus- ja tilanne-
kohtaisten työympäristökehittämisolosuhteiden vaikutuspiirissä. Tämä tapahtuu toi-
mintalähtöisen työympäristökehittämisen prosessin sekä sen myötä muuttuneen työ-
ympäristön kautta muuttuneen tilanteen johdosta. 
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6.3 Suositukset työympäristökehittämisen osapuolille 
Työympäristökehittämisen osapuolia suositellaan tunnistamaan organisaation tapaus- 
ja tilannekohtaiset kehitys- ja muutostarpeet sekä käsillä olevat kokonaishaasteet eri-
tyisesti alkuvaiheessa. Joskus organisaation primääritarve voi olla esimerkiksi organi-
saation ulkopuolinen fasilitointi- ja sitouttamisosaaminen, sekundääritarve työympä-
ristöasiantuntijuus sekä asiantuntijan tuottamat neutraalit faktat, toisinaan päinvastoin. 
Mitä monimutkaisempi haastevyyhti työympäristökehittämistilanteeseen liittyy, sitä 
enemmän fasilitointi- ja sitouttamisosaamista, aikaa, ihmisiä, osallistumista ja dialogia 
tarvitaan etsimään parannusta tai ratkaisua tilanteeseen. Joskus työympäristökehittä-
misen tai jonkin sen osan tapaus- ja tilannekohtaiset tarpeet voivat tarkoittaa nopeaa 
suunnittelua ja päätöksiä pienellä joukolla. Joskus koko työympäristökehittäminen tai 
jokin sen osa voi olla tarpeen toteuttaa suurella joukolla ja pitkään. Tällöin ratkaisut 
syntyvät ja ilmenevät vähitellen laajemman dialogin myötä. 
Työympäristökehittämistä suositellaan mitattavan systemaattisesti myös organisaation 
ja muutoksen johtamisnäkökulmasta sekä prosessin aikana, että sen jälkeen. Teorian 
ja tapaustutkimustulosten nojalla suositellaan mitattavaksi sekä sitoutumista proses-
siin ja sen tuloksiin, että niiden koettua hyvyyttä ja hyväksyttävyyttä kohdeorganisaa-
tiossa ja sidosryhmäorganisaatioissakin (esim. työympäristösuunnitteluorganisaatio, 
kiinteistönomistaja). Oleellista on ymmärtää, että työympäristökehittämisen ja sen 
lopputulemien ja vaikutusten hyvyys ja toimivuus riippuu täysin näkökulmasta, käy-
tettävistä mittareista ja niille annetuista merkityksistä ja tulkinnoista.  
Työympäristökehittämisen osapuolia suositellaan myös tunnistamaan ja hyödyntä-
mään organisaation ja sen toiminnan kehittämispotentiaali itse työympäristön kehittä-
misen lisäksi. Organisaation ja sen toiminnan kehittämispotentiaali muodostuu  

 muutospotentiaalista 
 säilytys- ja vahvistamispotentiaalista. 

Potentiaalin hyödyntämistä voidaan helpottaa valjastamalla työympäristökehittämisen 
lähtökohdaksi kohdeorganisaation kulttuuristen piirteiden ydin: organisaatiossa jaetut 
arvostus- ja arvolähtökohdat sekä ylätason tavoitteet ja/tai visio. Tällöin organisaa-
tiossa on helpompi ymmärtää ja hyväksyä erityisesti muuttuvat mutta myös säilyvät 
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tai vahvistuvat asiat. Kääntäen, mikäli muutos ja kehitys sotii arvostuksia ja ylätason 
tavoitteita vastaan, tavoitteet puuttuvat, ovat epämääräisiä tai niihin ei ole sitouduttu, 
organisaatiossa on vaikeampi hyväksyä muutoksia tai muutosehdotuksia ja sitoutua 
niihin. Arvostusten ja tavoitteiden mukaisuus sekä niiden ymmärrys- ja hyväksyntä-
vaikutukset näkyivät selvästi esimerkiksi tutkimustapauksen 1 avoimuuden, yhteis-
työn, vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja halutun laisten oppimis- ja opetuskäytän-
töjen rakentumisessa sekä niihin liittyvissä myönteisissä kokemuksissa. Tapauksessa 
2 ne näkyivät puolestaan kahden organisaation sitoutumisessa tai vähintäänkin suos-
tumisessa saman katon alle siirtymiseen. Kääntöpuolet puolestaan näkyivät esimer-
kiksi tapauksen 1 kritisoidussa erityistilassa ja sen käyttökokemuksissa. Vaikka kiin-
teistötaloudellisesta tehokkuusnäkökulmasta kyseessä oli suhteellisen marginaalinen 
osa kokonaisuutta, organisaatiolle tilassa oli kyse sen keskeisistä keskeisimpien arvo-
jen toteutumisesta ja näkyvyydestä. Tilan käytettävyyden ja koettavuuden ydinarvos-
tusten vastaisuus tekee siihen liittyvästä pettymyksestä ja koetusta merkityksellisyy-
destä hyvin ymmärrettävää. Tapauksessa 2 ylätason tavoitteiden puute ainakin epä-
määräisyys sekä johdon sitoutumisen epäselvyys puolestaan näyttäisi vaikuttaneen 
kahden organisaation jättäytymisessä neljän organisaation synergeettisen tilaratkaisun 
toteutusvaiheen ulkopuolelle. 
Silloin kuin tilamitoitus ja toimintalähtöinen työympäristösuunnitelma pitävät sisäl-
lään oletuksia toiminta-ajoista ja -jaksoista, käyttöasteista ja tilojen yhteiskäytöstä, voi 
tämä tarkoittaa organisaation ja sen toiminnan järjestämiselle merkittäviä muutoksia. 
Organisaatiolle ja sen johdolle olisi hyvä demonstroida ja kirkastaa vähintään nämä 
muutostarpeet jo suunnitteluvaiheessa, jotta organisaatiossa ymmärretään, millaisiin 
muutoksiin he sitoutuvat työympäristösuunnitelman hyväksyessään. Miten toiminta 
tulee organisoida ja ajoittaa, yhteistyötä ja tilavarauskäytäntöjä ja -välineitä tulee ke-
hittää, jotta käyttöasteet voivat toteutua? Miten maksimivolyymitilanteisiin ja volyy-
mivaihteluun tulisi suhtautua? Voidaanko esimerkiksi maksimivolyymiä pienentää ja 
minimivolyymiä tasaavalla volyymivaihtelua toiminnan uudelleen suunnittelulla ja 
järjestämisellä? Tuotantotaloudellisessa mielessä kyseessä on resurssikapasiteetin ky-
synnän ja tarjonnan tasapainottamisen operatiivinen haaste. Organisaation tulee vas-
tata siihen jotenkin, esimerkiksi jollakin systemaattisella kapasiteetinhallintastrategi-
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alla (ks. esim. Brandon-Jones & Johnston, 2011, s.169-195). Toisaalta työympäristö-
kehittämisen lopussa tai päätyttyä olisi hyvä tutkia ja mitata, miten suunnitelmat ovat 
toteutuneet ja organisaatiossa kyetty muuttamaan toiminta tilaratkaisun edellyttämälle 
tasolle. Tällöin organisaation on myös tärkeää tietää, mihin lähtötieto-oletuksiin ti-
laympäristön mitoitus perustuikaan. Ovatko lähtöoletukset toteutuneet? Onko toimin-
nan volyymiä tiloissa mahdollista kasvattaa oman toiminnan volyymiä kasvattamalla 
tai vuokraamalla tiloja ulkopuolisille? Ja jos voidaan niin minä aikajaksoina ja ajan-
hetkinä? Tällaista muutosymmärrysviestintää, kehittämisen jälkiarviointia sekä toi-
minnan, tilojen ja tilankäytön jatkokehitysmahdollisuuksien tunnistamista olisi mah-
dollista tukea esimerkiksi visuaalisin toimintajakso-käyttöaste -kuvaajin (vrt. tutki-
mustapaus 1) ja muine analyyseineen.  
Työympäristön virtuaaliset tilat sekä sosiaaliset ja henkiset tilat ovat työympäristön 
osa-alueita fyysisten tilojen eri toimitilojen lisäksi.  Siksi niitä on organisaatiosta, ta-
pauksesta ja tilanteesta riippuen hyvä koittaa tunnistaa ja ottaa huomioon vähintäänkin 
kehittämisen reunaehtoina. Kirjallisuuden mukaan fyysisillä ja virtuaalisilla tiloilla 
voidaan luoda organisaatioon sosiaalisia ja henkisiä tiloja, jotka parantavat organisaa-
tion toimintaa, tehokkuutta ja erityisesti tietotyön tuottavuutta. Myös tapaustutkimus-
tulokset osoittavat, että yhtäältä muut kuin fyysiset tilat vaikuttavat fyysisiin tiloihin 
ja niiden tarpeeseen, toisaalta fyysiset tilat muihin tiloihin. Esimerkiksi tapauksessa 1 
etätyökäytännöt sekä virtuaalinen opetus vaikuttavat fyysisten tilojen määrälliseen ja 
laadulliseen tarpeeseen, toisaalta vaikkapa monitilatoimisto vapaasti valittavilla työ-
pisteillä sekä virtuaalinen opetus edellyttävät sopivia virtuaalisia tiloja ja niihin liitty-
vää teknologiaa. 
Mahdollisuuspotentiaalin tapauskohtaista tunnistamista ja hyödyntämistä voidaan 
koittaa edistää käytännön kehittämistoiminnassa laatimalla työympäristökehittämista-
paukselle ja -tilanteelle ”persoonallisuusanalyysi”. Liitteessä 6 esitetään esimerkkiver-
sio analyysistä.  
Analyysin pyrkimys on piirtää kuva kehittämistapauksesta kohdeorganisaation toimin-
nan ja sen johtamisen näkökulmasta ja tarpeista käsin. Kysymysten taustaoletus on 
kuvan 11 mukainen työympäristökehittämisprosessi. Prosessimalli nojaa tutkimusta-
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pauksesta tunnistettuun työympäristön kehittämisprosessiin ja integroituu työn kirjal-
lisuudessa esitettyyn Lewinin (1947a) muutosmalliin. Käytännön palvelutuotannossa 
ja sen kehittämisessä prosessimallia on valaisevaa tarkastella ja tulkita myös tieteelli-
sestä palvelutuotantotalous -ajattelutavasta käsin (engl. service operation manage-
ment). Sen mukaan asiakkaalle tuotettava arvo syntyy asiakkaan ja palveluntuottajan 
välisessä vuorovaikutteisessa yhteistoimintaprosesseissa ja niiden myötä. Yhteistoi-
mintaprosesseissa eri toimijoiden resursseista jalostuu aineettomia ja aineellisia tuo-
toksia (ks. esim. Moeller, 2010). 

 
Kuva 11. Työympäristökehittämisen prosessimalli kohdeorganisaation toiminnan ja johtamisen 
näkökulmasta. Mallissa integroituu työn kirjallinen viitekehys sekä tapaustutkimustulokset.  
Käytännön asiantuntija- ja digipalveluiden tuotantotoiminnassa on siis kyse asiakkaan 
syväymmärtämisestä sekä siihen perustuvasta asiakasarvon tuotosta tai yhteisarvon 
tuotosta yhteistoiminnassa asiakkaan kanssa. Tämä tapahtuu integroitumalla asiak-
kaan toimintaan kommunikatiivisten, vuorovaikutteisten ja tietoperusteisten palvelui-
den avulla erilaisten kanavien kautta. Tällöin sekä asiakkaan että palveluntuottajan 
tuodessa oman panoksensa ja voimavaransa prosessiin ja yhteistoimintaan, ovat myös 
lopputulemat ja -vaikutukset seurausta tästä yhteistoiminnassa tapahtuvasta panosten 
ja voimavarojen kohdentamisesta ja käytöstä. 
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6.4 Tutkimuksen arviointi 
Työssä saatiin selville vastaus asetettuun tutkimuskysymykseen. Työssä rakentui kä-
sitys siitä, mitä ja millaisia organisaatioon, sen toimintaan ja työympäristöön kohdis-
tuvat muutos- ja kehitysvaikutukset voivat olla toimintalähtöisessä työympäristökehit-
tämisessä (ks. 6.1). Työssä esitettiin myös tieteellinen selitysmalli, miksi näin on (ks. 
6.2-6.3). 
Saadut tulokset perustuvat teoreettiseen ja empiiriseen tutkimusaineistoon, niiden syn-
teesiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin. Tarkastelu pidettiin mahdollisimman neutraalina 
siten, että myös haastateltujen ääni nousee paikoin – erityisesti tapauksessa 1 – autent-
tisesti kuuluviin. Tuloksia voidaan tarkastelunäkökulmasta katsoen pitää luotettavina 
ja hyödyntämiskelpoisina niin tieteellisesti kuin käytännöllisestikin katsoen. Tulosten 
avulla kyettiin vastaamaan sekä päätutkimuskysymykseen, siitä tapaustutkimuksille-
johdettuihin alakysymyksiin. Työssä saavutettiin myös asetetut tavoitteet. 
Tulosten taustalla vaikuttava teoria ja kirjallisuus perustuvat huomattavasti laajem-
paan tutkimusaineistoon kuin työn empiiriset tutkimustapaukset. Tutkimustapaukset 
ja niiden tulokset vahvistavat käytetyn teorian ja kirjallisuuden hyvyyttä ja niissä esi-
tettyä ilmiöiden kuvaus- ja selityskykyä. Siten voidaan todeta, että työssä konstruoitu 
teoreettinen viitekehys (luvut 2 ja 3) ovat varsin käyttökelpoisia kaikenlaisissa työym-
päristön kehittämistapauksissa, joita tuetaan toimintalähtöisellä työympäristösuunnit-
telulla. Kaikki organisaatiot, tapaukset ja tilanteet ovat aina jossain määrin yksilöllisiä. 
Siksi pohdinnassa esitetyissä teoreettisissa tuloksissa ja suosituksissa tapaustutkimus-
tuloksia yleistetään ja teoretisoidaan yhdistämällä niitä työn teoreettiseen tulkintake-
hikkoon. Tällöin niiden luotettavuus ja yleistettävyys kasvaa suhteellisen hyväksi teo-
reettisen viitekehyksen taustalla olevan laajemman tutkimusaineiston ansiosta.  
Työn tuloksiin liittyy muutamia keskeisiä rajoitteita.  Ensinnäkin, tuloksiin liittyy nä-
kökulmarajoitteita: tulokset ovat työn tekijän tulkintaa valitusta näkökulmasta, viite-
kehyksestä, asetelmasta ja kirjallisesta sommitelmasta käsin. Siten tulokset eivät ole 
absoluuttinen kaikki näkökulmat kattava totuus.  Toiseksi, näkökulmarajoitteiden si-
sällä myös haastateltavien määrä hyvä työn diplomityöluonteen vaatimukset huomi-
oon ottaen, mutta kuitenkin rajallinen (n = 15). Siksi kaikkia tapausorganisaatiossa 
esiintyviä näkökulmia ei ole voitu käsitellä tuloksissa täysin peittävästi. Tapauksessa 
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1 erityisesti ”suorittavan portaan” työntekijöiden sekä opiskelijoiden subjektiivinen 

näkökulmat ovat suhteellisen kevyitä. Tapauksessa 2 tapausorganisaatioiden toimijoi-
den subjektiivinen näkökulma puuttuu ja heidän kannaltaan tulokset perustuvat orga-
nisaatioiden ulkopuolisten toimijoiden kertomaan tietoon sekä niiden taustalla vaikut-
taviin ajatuksiin, kokemuksiin, keskusteluihin ja tulkintoihin. Niinpä tapaus 1 kuvaa 
paremmin myös organisaation omaa ja subjektiivista näkökulmaa. Tapaus 2 kuvaa 
puolestaan paremmin organisaation ulkopuolisten toimijoiden näkökulmaa: heidän 
tulkintaansa prosessin tapahtumista ja tapausorganisaatioista.  
Kolmanneksi, tapaustutkimus tutkimusstrategiana tuo tapaustutkimustulosten yleistet-
tävyyteen rajoitteita. Ne perustuvat kahteen työympäristökehittämistapaukseen. Kah-
den tapauksen perusteella ei voi vetää täysin yleispäteviä johtopäätöksiä siitä, miten 
asiat tyypillisesti tai aina ovat työympäristökehittämistapauksissa. Tapaustutkimustu-
losten teoretisoinnilla ja yhdistämisellä teoriakehykseen kuitenkin vaimennettiin tätä 
haastetta. 
Neljänneksi, työn tekijällä on haastattelukokemusta opiskelujen harjoitustöistä sekä 
työelämän konsulttitehtävistä. Tästä oli apua aineistonkeruussa, mutta siitä huolimatta 
tosiasia on, että työn tekijä teki ensimmäistä kertaa elämässään kunnollista haastatte-
lututkimusta ja haastatteluaineiston analyysiä. Aineistonkeruussa ja analyysissä nou-
datettiin tieteellistä käytäntöjä. Kuitenkin on todettava, että tutkimushaastattelutaito-
aan ja analyysitaitoaan pitkään kehittänyt tieteenharjoittaja olisi todennäköisesti kyen-
nyt keräämään samoilta haastateltavilta paremman aineiston ja analysoimaan sen työn 
tekijää paremmin. 
Rajoitteista huolimatta työ konstruoi tapauksista ja yleisesti työympäristökehittämi-
sestä esiin paljon arvokasta ja hyödyllistä tietoa. Kaikilla organisaatioilla, tapauksilla 
ja tilanteilla on samankaltaisuuksia. Kenties merkittävin samankaltaisuus onkin, että 
työympäristökehittämisessä on viime kädessä kyseessä ihmisten välisestä vuorovaiku-
tuksesta ja yhteistoiminnasta organisatorisessa kontekstissa osana laajempaa sosio-
kulttuurista ja yhteiskunnallisesta kontekstia. Tulosten perusteella voi vetää johtopää-
töksiä siitä, miten asiat voivat olla samankaltaisissa organisaatioissa ja tapauksissa, 
organisaatioissa yleensä sekä asioissa, jotka liittyvät ihmisten väliseen kommunikaa-
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tioon ja vuorovaikutukseen yleisesti ottaen. Tästähän on pitkälti kyse esimerkiksi muu-
tosvoimissa ja -keinoissa sekä toimintalähtöisen työympäristösuunnittelun dialogissa 
ja sen täsmällisenä tietopohjana toimivassa tietoaineistossa. Tulosten perusteella voi-
daan vetää myös johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, miten jatkossa kannattaa toimia ti-
lanteiden, tapausten ja organisaatioiden yksilöllisen huomioon ottamisen suhteen. Täl-
lainen näkökulma otettiinkin edellisen alaluvun suosituksiin. 
6.5 Tulosten merkitys ja jatkotutkimustarve 
Tulokset ovat hyödyllisiä sekä tieteellisestä, että käytännöllisestä näkökulmasta. Teo-
reettisella tasolla työn tulokset ovat kytkettävissä sekä työympäristökehittämiseen liit-
tyvään tieteelliseen keskusteluun, että organisaatioihin ja niiden johtamiseen – erityi-
sesti muutosjohtamiseen – liittyvään tieteelliseen keskusteluun. Työympäristökehittä-
misen tieteellisessä keskustelussa työllä ja sen tuloksilla on uutuusarvoa, koska juuri 
toimintalähtöistä työympäristökehittämistä ja sen vaikutuksia ei ole tutkittu siihen liit-
tyvän WorkPlacePlanning -teoriakehyksen ja menetelmäkuvauksen laadinnan jälkeen. 
Toimintalähtöistä työympäristökehittämistä olisi hyvä tutkia vielä tarkemmin sekä ta-
pauksiin sitomattomana tutkimuksena, että tapaustutkimuksena kyselyitä käyttäen tätä 
työtä ja sen tuloksia kattavamman ja laajemman kuvan saamiseksi. Otos ja tutkimus-
aineisto saataisiin suhteellisen pienellä vaivalla kattamaan koko henkilöstö ruohonjuu-
ritasolta ylimpään johtoon käyttämällä kyselymetodiikkaa haastattelumetodiikan si-
jaan tai rinnalla. Myös data-analyysi havaittiin erittäin hyväksi rengiksi – siis varteen-
otettavaksi metodiikaksi – tutkimustapauksen 1 yhteydessä. Sen avulla voidaan kuvata 
täsmällisessä ja määrällisessä muodossa esimerkiksi sitä, miten organisaatio toimii ja 
mitä organisaatiossa tapahtuu rakenteellisella tasolla. Sen avulla kuitenkaan voida se-
littää sitä, miksi näin on ja mitä esimerkiksi jatkokehittäminen käytännössä vaatii tai 
edellyttää ja missä määrin se on ylipäätään mahdollista.  
Työn kirjallisuus- ja teoriakehyksen mukaan muutosjohtamiskirjallisuus pyrkii vastaa-
maan ainoastaan muutos- ja kehittämisprosesseissa ilmenevien muutosten läpivientiin 
liittyviin johtamishaasteisiin. Työ ja sen tulokset kuitenkin osoittavat, että muutos- ja 
kehittämisprosesseihin voi liittyä pysyttämistä, säilyttämistä ja olemassa olevan vah-
vistamista.  Se voi olla organisaation ja sen johtamisen kannalta yhtä merkityksellistä 
tai jopa merkityksellisempää kuin muutos. Vaikuttaakin siltä, että muutosjohtamisen 
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kirjallisuudesta ja teoriasta uupuu miltei tyystin olemassa olevan säilyttämisen ja vah-
vistamisen näkökulma. Näyttäisi siltä, että korkeintaan siihen viitataan negatiivisesti 
latautuneesti, esimerkiksi muutosvastarintana. Voiko niin kutsututussa muutosvasta-
rinnassa piillä joskus viisautta? Miten tunnistetaan organisaation, sen toiminnan ja ole-
massaolon kannalta oleelliset piirteet ja asiat, joiden säilyttämiseen tai vahvistamiseen 
tulee muutos- ja kehittämisprosesseissa ja niiden johtamisessa kohdentaa erityis-
huomiota? Miten voidaan varmistua siitä, ettei kehittämisen myötä synnytetä aiempaa 
suurempia haasteita tai aiempaa viheliäisempiä ongelmia? Työssä luotiin myös uusi 
muutoskeinojen hierarkkinen luokittelu strategisiin, operatiivisiin ja taktisiin muutos-
keinoihin. 
Käytännön tasolla työ tarjoaa työympäristökehittämisen osapuolille kirjallisuus- ja 
teoriapaketin. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi käytännön työympäristökehittämi-
sessä organisaatio- ja johtamisteoreettisena ajattelu- ja käsitekehikkona sekä reaali-
maailman tapahtumien tulkintakehikkona. Työn toimeksiantaja toimii palveluntuotta-
jana toimintalähtöisen työympäristökehittämisen prosesseissa sekä kohdeorganisaati-
oille, että toimitilojen omistajaorganisaatioille. Tälle työ tarjoaa aiempaakin syvempää 
asiakasymmärrystä niin työympäristökehittämiseen kuin palvelu- ja tuotetarjoamansa 
kehittämiseenkin.  Työ tarjoaa toimeksiantajalle myös käytännöllisen, kohdeorgani-
saation rakenteeseen, toimintaan ja johtamiseen keskittyvän prosessimallin ja aihion 
kehittämistapauksen ”persoonallisuusanalyysiin” (ks. suositukset).  Näitä voitaneen 

hyödyntää analysoitaessa asiakasprojektien lähtökohtia, mitoitettaessa ja ennakoita-
essa niissä tarvittavia toimenpiteitä ja panostuksia sekä suunniteltaessa ja organisoita-
essa kehittämisprosessia, sen kulkua ja kokoonpanoa.  Lisäksi alustavan ideoinnin 
pohjalta työn tekijä uskaltaa luvata, että hän kykenee tuottamaan työprosessin ja sen 
tulosten pohjalta 5-10 kpl varteenotettavaa ideaa toimeksiantajan ideapankkiin. 
Yksi työn myötä esiin noussut alustava idea-aihio on toimintalähtöisen työympäristö-
kehittämisen prosessin ja lopputulemien sekä niiden vaikutusten mittausmenetelmien 
ja -työkalujen kehittäminen. Tällöin mm. sitoutumisesta, asiakaskokemuksesta, onnis-
tumisesta sekä prosessin ja sen tuotosten hyväksyttävyydestä ja hyvyydestä voidaan 
konstruoida kattavampaa tietoa kuin yksittäisten ihmisten arkikokemuksiin perustu-
vista tulkinnoista. Tieto voi toimia työympäristökehittämisen osapuolille täsmällisenä 
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palaute- ja tilannetietona, joka tukee ja ohjaa sekä koko työympäristökehittämisen pro-
sessia ja siihen liittyvää johtamista että oppimista ja palvelu- ja tuotekehitystä. 
Toinen alustava idea-aihio on tilamitoituksen ja työympäristösuunnitelman edellyttä-
mien toiminnan volyymi- ja ajoitusoletusten kuvaaminen ja demonstrointi organisaa-
tiolle toimintajaksoilla (esim. toimintavuosi, toimintakuukausi jne.). Vastaavaa ku-
vaustapaa voitaisiin käyttää myös lopputulemien mittauksessa, jossa tutkittaisiin, mi-
ten työympäristösuunnitelma, siinä esitetyt käyttöasteet ja tilaratkaisun toiminnalta 
edellyttämät muutokset ovat toteutuneet (vrt. tutkimustapaus 1). Voitaisiin myös tun-
nistaa, miten paljon toiminnan volyymiä voidaan kyseisessä tilaympäristössä mahdol-
lisesti kasvattaa vaikkapa uudelleenajoituksen keinoin ja millainen volyymi edellyt-
täisi esimerkiksi tilaympäristön laajennusinvestointeja. 
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Haastattelut 
Nimiä, rooleja ja tarkkoja päivämääriä ei esitetä henkilöiden anonymiteetin suojaa-
miseksi. Haastattelijana ja ryhmäkeskustelun fasilitaattorina (tapaus 2) toimi Panu 
Paukkeri. Äänitallenteet ovat hänen hallussaan. 
Tapaus 1  
Haastateltava 1. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 2. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 3. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 4. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 5. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 6. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 7. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 8. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 9. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 10. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 11. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Haastateltava 12. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki. 
Tapaus 2 
Haastateltava 1. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki ja ryhmäkeskustelu 2017, Hel-
sinki.  
Haastateltava 2. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki ja ryhmäkeskustelu 2017, Hel-
sinki. 
Haastateltava 3. Tutkimushaastattelu 2017, Helsinki ja ryhmäkeskustelu 2017, Hel-
sinki. 
Haastateltava 4. Ryhmäkeskustelu 2017, Helsinki 
Haastateltava 5. Ryhmäkeskustelu 2017, Helsinki.  
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Liitteet 
Liite 1. Laadullinen analysoitu tutkimusaineisto (suojattu tutkimuseettisistä syistä, 
saatavissa osittain nähtäväksi pyynnöstä) 
Liite 2. Määrällinen analysoitu tutkimusaineisto (suojattu tutkimuseettisistä syistä, 
saatavissa osittain nähtäväksi pyynnöstä) 
Liite 3. Haastatteluteemat ja -kysymykset 
Liite 4. Haastatteluanalyysin teemaluettelo 
Liite 5. Tapaus 1: ilmenneitä haasteita ja organisaation tuottamia ratkaisuja 
Liite 6. Työympäristökehittämistapauksen persoonallisuusanalyysi (esimerkinomai-
nen luonnosversio) 
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YLEINEN TEEMA- JA KYSYMYSRUNKO (tätä sovellettiin yleensä, kysymyk-
siä esitettiin jonkin verran haastateltavakohtaisesti sen mukaan, mikä oli hänen 
tehtävänsä, asemansa ja roolinsa organisaatiossa, työympäristökehittämisessä 
sekä miten hän vastasi esitettyihin kysymyksiin) 
Aloitus ja tausta 

- Työn tekijä ja työn aihe 
- Haastateltavan nimi, tausta, rooli ja työ organisaatiossa 

Muutos ja työympäristökehittäminen 
- Mistä oli kysymys? 

o tilanne – lähtötilanne ja reunaehdot? 
o tavoitteet? 
o saavutukset ja menetykset? 
o toteutus 

 mitä tehtiin / mitä tapahtui / keitä osallistui? 
 mitä vaati johtamiselta? 
 haasteita? 
 suhtautuminen organisaatiossa? 

Oppiminen 
- mitä opittiin? 
- mikä meni hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin? 

Jatkotoimenpiteet tutkimuksen suhteen 
 
  



Liite 3. Haastatteluteemat ja -kysymykset   

 135   

OPETUKSEN SUUNNITTELUNÄKÖKULMAN TEEMA- JA KYSYMY-
RUNKO (tapaus 1, koulutussuunnittelija) 
Aloitus ja tausta 

- Työn tekijä, työn taustatiedot (koulutusala ja yliopisto, toimeksiantaja) ja aihe 
- Haastateltavan nimi, tausta ja asema organisaatiossa 

Opetuksen suunnittelu 
- miten tapahtuu? 
- tilavaraus-/resurssisuunnittelu opetukselle? 
- monimuoto-opetuksen ajoitus? 
- harjoittelujaksojen ajoitus? 

 
OPISKELIJANÄKÖKULMAN TEEMA- JA KYSYMYRUNKO (tapaus 1, opis-
kelijajärjestön edustaja etukäteen laajemmassa piirissä mietittyjen vastausten 
pohjalta) 
Aloitus ja tausta 

- Työn tekijä ja työn aihe 
- Haastateltavan nimi, tausta, rooli ja työ organisaatiossa 

Tiloissa opiskelu 
- Milloin?  
- Missä? 
- Miten? 
- Itsenäinen opiskelu ja oleskelu? 

Opiskelun ja oppimisen sujuvuus 
- Mahdolliset opiskelua / oppimista edistävät / tukevat tekijät? 
- Mahdolliset opiskelua / oppimista haittaavat / hidastavat tekijät? 

Tilaympäristön rakentaminen ja muutto 
- Miten näkyi? 
- Opiskelijoiden / opiskelijaedustuksen osallistuminen? 
- Viestintä ja informointi opiskelijoille?
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Taulukko 11. Laadullisen tutkimusaineiston analyysin teemaluettelo. Se perustuu tutkimuskysy-
myksiin sekä kirjallisuuteen ja sen pohjalta muodostettuun viitekehykseen. 

Teemat 
Teema 1 Työympäristökehittämisen konteksti ja iso kuva: muutostapaus ja -tilanne  

Muutoksen organisatorinen konteksti (organisaatio ja sen työympäristö) 
Muutosjatkumo  
Muutoshaaste 

Teema 2 Työympäristökehittämiseen liittyvät lähtöoletukset, tavoitteet ja lopputulemat 
Organisaatioon ja sen toimintaan liittyvä lähtöoletus ja/tai tavoite 
Työympäristöön liittyvä lähtöoletus ja/tai tavoite  
Organisaatioon ja sen lopputulema toimintaan liittyvä lopputulema ja/tai vaikutus 
Työympäristöön liittyvä lopputulema ja/tai vaikutus  

Teema 3 Työympäristökehittämiseen johtaneet ja siihen liittyvät muutosvoimat ja -keinot 
Organisaation ulkoisen toimintaympäristön muutosvoimat 
Organisaatio- ja systeemitason muutosvoimat (sisäinen toimintaympäristö + organisaatio) 
Ryhmätason muutosvoimat 
Yksilötason muutosvoimat 
Muutokseen liittyvä ajattelu- tai lähestymistapa muutoskeinona 
Muutosagentti tai muutosagenttiryhmä muutoskeinona 
Toimintatapa ja/tai prosessi ja/tai toimenpide muutoskeinona 

Teema 4 Työympäristökehittämisen toteutuminen ja siihen liittyvät muutosvoimat ja -keinot 
Prosessin toteutus ja/tai prosessin tapahtumat yleisesti 
Prosessin toimijat yleisesti 
Muutokseen liittyvä ajattelu- tai lähestymistapa muutoskeinona 
Muutosagentti tai muutosagenttiryhmä muutoskeinona 
Toimintatapa ja/tai prosessi ja/tai toimenpide muutoskeinona 
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HAASTE  KEHITYSAJATUKSET / TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET (TUTKIMUSHETKELLÄ 
S2017) 

Opetuksen suunnittelu  
Pedagogiikan, opiskelijoiden, opettajien ja tilankäytön näkökulmien 
yhdistämisen haastavuus lukujärjestyssuunnittelussa. 
   

Yhteistoiminnallinen, dialoginen ja iteratiivinen, 
tietojärjestelmäavusteinen lukujärjestysten suunnit-
teluprosessi. 
Siirtyminen toiseen suunnittelun tietojärjestelmään. 

Suunnittelun lyhyt aikaikkuna. Suunnitteilla aikaikkunan kasvattaminen. 
Tilavaraussuunnitelman myöhäinen ajankohta suhteessa suunnitel-
man toteutusajankohtaan. 

 

Opetustoiminta vs. fyysiset tilat ja virtuaaliset tilat   
Opetushenkilöstön palautuminen kuormittavimmilla jaksoilla ja pit-
kinä päivinä sekä palautumista tukevan tilaympäristön puute. 

 

Suurten luokkaopetustilojen riittämätön määrä ja tilanahtaus lä-
hiopetusvolyymin huippujaksoilla. 

Tilojen vuokraaminen organisaation ulkopuolelta 
kuormitushuippuina.  

Opetustilojen ilmanvaihdon riittämättömyys suurten ryhmien läsnä 
ollessa. 

Ilmanvaihdon uudelleensäätö tiloissa toimimisen al-
kuvaiheessa. 

Toisinaan tarpeettoman suuri tila suhteessa opetusryhmän kokoon.  
Ryhmätyötilojen vähäisyys opiskelijoiden ryhmätyökäyttöön.  
Hiljaisten ajankohtien sekä ilta- ja viikonloppuajankohtien vapaa 
ajallinen tilakapasiteetti. 

Vapaan kapasiteetin ulosvuokraus kuormitushuip-
pujen ulkopuolella. 

Erään erikoistilan epämiellyttävyys (valottomuus, seinäpinta-mate-
riaali, erikoiskalustuksen muuntumattomuus) ja soveltumattomuus 
osaan toiminnasta, jota siellä tulisi harjoittaa. 

Erikoistilan erityiskalustuksen muokkaaminen siir-
rettäväksi, erityistilan seinäpintamateriaalien muok-
kaus migreeniystävälliseksi, osan erikoistilaan aja-
tellun toiminnan harjoittaminen muissa tiloissa. 

Joissakin opetustiloissa luonnonvalon häikäisy aurinkoisina päivinä 
verhoista huolimatta. 

 

Tenttiakvaarion puute.  
Koettu etäkokous- ja opetusteknologialla varustettujen tilojen vä-
häisyys. 

Etäkokous- ja opetusteknologian lisääminen kol-
meen pieneen erityisaineen opetustilaan. 

Av-laitteistojen näytöt (paikoin?) tarpeettoman pieniä suhteessa ti-
lan kokoon. 

 

Toisinaan heikko osaaminen opetusteknologian käytössä. Opetusteknologian käytön koulutus ja ohjeistus. 
Syksyisin ja keväisin joissakin tiloissa esiintyvä kuumuus.  
Opiskelijoiden opiskelutyö   
Opiskelijoiden tietämättömyys ryhmätyötilojen varausmahdollisuu-
desta. 

 

Av-laitteistojen vähäisyys opiskelijoiden ryhmätyökäyttöön.  
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Opetustilojen sähköpistokkeiden vähäisyys / epäkäytännöllinen si-
joittelu, mikä ajoittain haittaa tai estää opiskelijoiden kannettavien 
tietokoneiden käyttöä. 

Selvitetty pistokkeiden lisäysmahdollisuutta. 

Osassa opetustiloista on hyviksi koettuja työpistevaihtoehtoja (sei-
somapöydät, säkkituolit), voisi olla enemmänkin. 

Ajatus niiden lisäämisestä opetustiloihin, joissa niitä 
ei ole. 

Syksyisin ja keväisin joissakin tiloissa esiintyvä kuumuus.  
Henkilöstön tietotyö  
Avoimissa toimistotyötiloissa ilmenevät, työtä ja keskittymistä häi-
ritsevät ääni- ja meluhaitat sekä työn keskeytykset tilankäytön peli-
säännöistä huolimatta. 

Hiljaisen toimistotyöalueen määrittely. 
Organisaatiossa on mietitty, avoimen, ei-hiljaisen 
toimistotyöalueen jakamista lasiseinin. Tällöin pää-
dyttiin siihen, ettei tilaa jakavien seinien lisäämisen 
tielle lähdetä. 

Luottamuksellisten keskustelujen käymisen vaikeus avoimessa toi-
mistotilaympäristössä. 

 

Neuvottelutilojen käyttö puhelinkoppeina, mikä syö mahdollisuuk-
sia neuvottelutilojen muulta käytöltä. 

Tarjouspyynnöt puhelinkopeista avoimelle toimisto-
työalueille. 

Avoimen toimistotilaympäristön tarpeettoman suuri määrä suh-
teessa siellä samanaikaisesti työtä tekevien ihmisten määrään. 

Hiljaisten avotoimistotilojen avaaminen myös opis-
kelijoiden käyttöön. Ajatus ja suunnitelma hiljaisen 
toimistotyöalueen jakamisesta lasiseinällä hiljaiseen 
työpistealueeseen ja ryhmätyöalueeseen. 

Tíetohallintotehtävissä toimivien työntekijöiden etäisyys avotoimis-
tossa työskenteleviin työntekijöihin. 

 

Yleiseen elämään ja perustarpeisiin liittyviä haasteita  
Opiskelijoiden pukeutumis- ja pesutilojen puute. Keskustelu/toive opiskelijoiden pukeutumis-, pe-

seytymis- ja liikuntamahdollisuudelle naapuriorga-
nisaation liikuntatiloissa. 

Naisopiskelijoiden ja -työntekijöiden wc-tilojen riittämättömyys. Kaikkien wc-tilojen käytön salliminen kaikille ti-
loissa toimiville ihmisille. 

Naishenkilöstön pukeutumis- ja pesutilojen niukkuus.  
Tilanahtaus portaikon kohdalla ruokailun jonoutumistilanteissa 
(kuormitushuiput). 

 

Esiintymislavavaraston puute.  
Saniteettitarvikkeiden säilytystilan puute.  
Sisustuksen keskeneräisyys suhteessa alunperin ajateltuun ja suun-
niteltuun. 
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1. Millainen on työympäristökehittämisen tapaus, tilanne ja haasteet? 
a. Tapaukseen ja tilanteeseen johtaneet taustatekijät, -vaikuttimet ja -

haasteet 
i. toimintaympäristössä? 

ii. organisaation toiminnassa, johtamisessa ja taloudessa? 
iii. työympäristössä ja sen toimitiloissa? 
iv. onko kyseessä tekniset haasteet vai monimutkaisempi haaste-

vyyhti, joka kytkeytyy esimerkiksi organisaatiossa ilmeneviin 
toiminta- ja talousrakenteisiin, toimintatapoihin ja teknologioi-
hin tai on omiaan herättämään vahvoja tunnereaktioita? 

b. Organisaation luonteenpiirteet 
i. perustehtävät, tavoitteet, päämäärät, strategiset painopisteet 

ii. organisaatiorakenne 
iii. hierarkkisuus- ja byrokraattisuusaste 
iv. johtamisfilosofia ja johtamisjärjestelmä 
v. keskeiset yhteiset, jaetut arvotukset ja arvot 

c. Keskeisimmät toimijat ja vaikuttajat (organisaatiossa, organisaatioym-
päristössä, palveluntuottajaorganisaatiossa)?  

i. keitä ovat ylipäänsä ja missä rooleissa toimivat? 
ii. ketkä heistä osallistuvat työympäristökehittämiseen ja missä 

rooleissa he toimivat? (Huom! Ketkä on välttämätöntä sitout-
taa? Ketkä kannattaa sitouttaa?) 
 

2. Mikä on organisaation ja sen toiminnan nyky- ja tavoitetila? (eri organi-
saatiotasoilla ja -yksiköissä) 

a. Miten, missä ja milloin toiminta ja sen johtaminen toteutuu nyt? 
b. Miten, missä ja milloin se toteutuisi ja tapahtuisi ihannetilassa? Mikä 

on ihanteellinen ja toivottu muutos- ja kehityssuunta? 
c. Mitä muutosta, kehitystä ja säilyttämistä ihannetilaan pääseminen edel-

lyttää organisaatiolta ja sen toiminnalta? (minimissään toiminnan si-
joittuminen, ajoittuminen, tiloissa toimimisen ja tilankäytön pelisään-
nöt, tiloja tarvitsevan toiminnan suunnittelu, tilojen yhteiskäyttö ja va-
raaminen, muutokset arkityöhön ja -toimintaan) 
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d. Mitä muutos, kehitys ja säilyttäminen edellyttää organisaation työym-
päristöltä? 

e. Mikä muutos, kehitys ja säilyttäminen on realistista toteuttaa työympä-
ristökehittämisen puitteissa, mikä ei? (mm. taloudelliset ja ajalliset raa-
mit huomioon ottaen) 
 

3. Mitä haasteita muutokseen, kehittämiseen ja säilyttämiseen liittyy organi-
saation näkökulmasta (erikseen vaiheet A, B ja C)? 

a. Yksinkertaisemmat haasteet? (esim. teknisesti ratkaistavissa ja opti-
moitavissa olevat haasteet, kuten toimitilojen kunto ja käytettävyys) 

b. Monimutkaisemmat haasteet? (esim. minimissään haasteet toiminnan 
muuttamisessa ja organisoinnissa toimitilaratkaisun sekä sen edellyt-
tämien käyttöasteiden ja tilojen yhteiskäytön tasolle, haasteet toimin-
nan tuotantotaloudellisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa, työn-
teko- ja yhteistyökulttuurissa, johtamisessa, työyhteisössä sekä sen 
joukkodynamiikassa, toimintaa ja työtä tukevien sosiaalisten ja hen-
kisten tilojen rakentumisessa jne.) 
 

4. Mitä keskeisiä muutosta ja kehitystä edistäviä ja hidastavia voimia ilme-
nee (erikseen vaiheet A, B ja C)? 

a. Organisaatioympäristössä? 
b. Organisaatiossa?  
c. Osastoissa/yksiköissä? 
d. Ryhmissä/tiimeissä? 
e. Yksilötasolla? 

 
5. Keiden tulee osallistua ja sitoutua prosessiin, missä vaiheissa ja miksi? 

(erikseen vaiheet A, B ja C) 
a. Päätöksentekijät ja viralliset vallankäyttäjät ja vaikuttajat? 
b. Epäviralliset vallankäyttäjät ja vaikuttajat? 
c. Ketkä voivat toimia muutosagentteina ja fasilitaattoreina (voi olla myös 

tiimi)? 
d. Muu henkilöstö?   
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6. Mitä muutoskeinoja työympäristökehittämisen eri vaiheissa tarvitaan ja 
miksi? (erikseen vaiheet A, B ja C) 

a. Strategisia keinoja = ajattelu- ja lähestymistapoja? (yksinkertaiset haas-
teet ja ”kovat”/pintapuolisemmat lähestymistavat, esim. määrälliset ja 

taloudelliset yleisperiaatteet ja tavoitteet & monimutkaiset haastevyyh-
dit ja ”pehmeät”/syväluotaavat lähestymistavat, esim. yleiset arvostuk-
set ja toimintaperiaatteet, yhteinen visio, ymmärrys ja tavoitteet sekä 
sitoutuminen niihin ja prosessiin)  

b. Operatiivisia keinoja = toimintatapoja? (esim. määrääminen, kertomi-
nen, dialogi, osallistava yhteistyö, valmentava yhteistyö) 

c. Taktisia keinoja = käytännön toimenpiteitä? (esim. yleiset toimintata-
vat, muutosagentuurit, poikkiorganisatorinen viestintä ja tiedottaminen 
sekä sopivimmat kanavat, työpajat ja työpajamenetelmät, haastattelut, 
yksilökommunikaatio jne.)  
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7. Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joihin työympäristökehittämisen toteutuk-
sessa, tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden kohdistamisessa tulee 
keskittyä kyseisen tapauksen, tilanteen ja haasteiden puitteissa 
(erikseen vaiheissa A = yleissuunittelu ja päätöksenteko, B = toteutussuun-
nittelu ja toteutus ja C = sopeutuminen ja sopeuttaminen) 

a. Työympäristökehittämisen organisoinnissa, toimeenpanossa ja toteu-
tuksessa? (esim. vaiheittain tavoitteet, eteneminen, aikataulu, osallistu-
jat ja kokoonpanot, kommunikaatio ja viestintä, palaute) 

b. Muutosjohtamisessa? (esim. myönteisten muutosvoimien valjastami-
nen avuksi ja kielteisten voimien vaikutusten minimointi muutoskeino-
jen avulla) 

c. Organisaatiossa ja sen toiminnassa? (esim. toiminnan tuotantotaloudel-
linen suunnittelu ja toteutus toiminta-tilasuunnitelman ja sen käyttöas-
teiden edellyttämälle tasolle, toiminnan sijoittuminen tiloihin, työn-
teko- ja yhteistyökäytännöt tilaratkaisun edellyttämälle tasolla, tilan-
käytön pelisäännöt ja tilavarauskäytännöt) 

d. Toimitilaympäristössä? (esim. tilojen soveltuvuus toimintaan, toimiti-
latehokkuus, kohtuulliset tilavuokrat)  

e. Muussa työympäristössä? (esim. virtuaalisten työvälineet, it-infra sekä 
niiden määrä ja laatu, tietynlaisten sosiaalisten ja henkisten tilojen ku-
ten tunnelman, ilmapiirin ja yhteisöllisyyden rakentumisen tukeminen) 
  

8. Miten tärkeimpiä asioita prosessissa ja sen tuloksissa voi ja kannattaa mi-
tata? (erikseen vaiheet A, B ja C) 

a. organisaatioon ja sen toimintaan liittyvät mittarit (esim. näkemykset ja 
kokemukset prosessista ja sen tuloksista sekä niihin sitoutumisesta?) 

b. tuotantotaloudelliset mittarit? (kiinteistötalous, toiminnan talous, pro-
sessitehokkuusmittarit) 
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