
Licence to Breathe, artikla 16:
Neljä skenaariota pandemiatietoisesta työympäristöstä
” Pandemia on kiihdyttänyt jo tuttua tietotyön muutosta kohti monipaikkaista
työn tekemistä. Etätyökokemukset eri organisaatioissa ovat lisänneet
todennäköisyyttä siihen, että työympäristöt muuttuvat tulevaisuudessa aiempaa
nopeammin.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset
Pandemia on kiihdyttänyt uusia työn tekemisen tapoja. Työympäristöjen digitaalista,
sosiaalista ja fyysistä kokonaisuutta on kehitetty vastaamaan työn tekemisen tarpeita
pandemian alussa, sen jatkuessa mutta myös ennakoiden tulevaisuuden
pandemiakestäviä työympäristöjä. Tämän kehitystyön tueksi on Licence to Breathe-
hankkeessa kehitetty neljä skenaariota asiantuntijatyöpajoja hyödyntäen.  Ne tarjoavat
viitekehyksen, jonka avulla voidaan jäsentää olemassa olevien ja uusien tilojen
sisäympäristöhaasteita niin pandemian aikana kuin pandemian jälkeisenäkin aikana.

Skenaario 3 Monipaikkaisen työn
solmukohdat

Skenaario 4 Uudenlaiset työympäristöt

Skenaario perustuu työympäristöön, joka on
hajautunut monipaikkaiseksi työn tekemisen
verkostoksi. Terveellinen ja turvallinen
työympäristö on eri paikoissa käytettyjen
tilojen kokonaisuus. Joustava työkulttuuri ja
erityisesti monipaikkainen työskentely
mahdollistaa turvalliset puitteet, kun
digitaalinen työympäristö on valtaosin
käytössä niin yksilö- kuin yhteistyössä.
Tilantarpeen vähenemisen uskotaan
pienentävän osaa työympäristöistä ja
siirtävän niiden sijaintia lähemmäs keskustoja
ja keskeisiä sijainnillisia solmukohtia. Näin
syntyy monipaikkaisuutta, jossa organisaation
keskus sijaitsee keskeisellä paikalla ja
pienemmät lähityöympäristöt ovat hajautettu
lähemmäksi työntekijöiden asuinympäristöjä.

Skenaario sisältää tulevaisuuden toimiston
uuden merkityksen. Uudet tilat vastaavat
tartuntatautien, kuten koronavirustaudin,
tuomiin haasteisiin ja ovat ns.
resilienssikyvykkäitä.  Tämä muuttaa tiloille
aikaisemmin asetettuja kriteerejä.
Koronakriisin jälkeinen paluu työympäristöihin
on oletettavaa. Työpaikkojen suunnittelussa
otetaan enemmän ja enemmän huomioon
viihtyminen, yhteisöllisyys ja joustavuus.
Tilatyyppeinä on niin yhden hengen kuin
suurempien virtuaalikokousten
hybridistudioita, joissa pystytään ottamaan
huomioon niin etäosallistujan kuin laitteiston
tiloille asettamat vaatimukset. Tilan käytöstä
halutaan jatkossa joustavampaa ja
sopeutumiskykyisempää.

Skenaario 1 Tuunataan turvalliseksi Skenaario 2 Väljyys on viisautta
Skenaariossa painotetaan olemassa olevan
tilan teknisten ominaisuuksien muuttamista
entistä turvallisemmiksi tilan ja siinä
toimimisen muutosta tarkastellaan olemassa
olevissa työympäristöissä, joissa
tilankäyttötapa pysyy samana etenkin silloin,
kun työ vaatii fyysistä läsnäoloa
toimistoympäristöissä. Tällöin tiloissa
suoritetut toiminnot pysyvät myös
tulevaisuudessa samanlaisina, eikä
työympäristö vaihdu. Koronavirustartuntoja
ehkäistään skenaariossa 1 passiivisilla
keinoilla pienentämällä tiloissa olevaa
mikrobikuormaa.

Skenaariossa työn tekemisen ympäristö joko
toimistolla tai kotona pyritään pitämään
terveellisenä ja turvallisena kiinnittämällä
huomioita tilan väljän käytön avulla. Fyysinen
ympäristö muutetaan tilankäyttötavoilla
sellaiseksi, että esimerkiksi turvavälien
pitäminen, on mahdollista. Tämä johtaa
aikaisemmin suositun tilatehokkuuden
painottamisesta väljempään tilankäyttöön.
Teknologiset ratkaisut tilan varaamiseksi ja
tilankäytön seuraamiseksi ovat keskeisessä
roolissa uusien käyttötapojen
jalkauttamiseksi.

Skenaariossa 1 ja 2 keskitytään olemassa olevien puitteiden pandemiakestävyyden
parantamiseen joko taloteknisin tai tilan käyttöön perustuvin ratkaisuin. Skenaariot 3 ja



Licence to Breathe -julkaisut:
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/licence-breathe

4 puolestaan vastaavat laajemmin uuden työn tekemisen tarpeiden ja teknologian
vahvistaman digitaalisen ympäristön vaatimuksiin tiloihin ja tilan käyttöön. Skenaarioiden
avulla voidaan jäsentää lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteitä, joiden avulla
terveellinen ja turvallinen työympäristö voidaan saavuttaa. Skenaarioiden jäsentämistä
on syytä jatkaa edelleen niin yksilön, organisaation kuin kiinteistökehittämisen
näkökulmista. Työhyvinvoinnin merkitys, vastuu ja keinot on jäsennettävä tukemaan niin
fyysistä, kognitiivista kuin psykososiaalista hyvinvointia. Mikään skenaario ei toteudu
vahvana, jollei siinä tunnistettuja muutostarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toteuteta
käyttäjien kanssa yhteisesti kehittäen. Nämä näkökulmat antavat jatkokehittämisen
aiheita skenaarioiden hyödyntämiselle.

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet
Työn ympäristö on sekä fyysinen että digitaalinen. Niin ikään työn ympäristö on osa
organisaatiokulttuuria, tiimin ja yksilön toimintaa. Lisäksi työ ei ole enää
paikkasidonnaista. Paikkojen verkosto ja siinä olevat fyysiset alustat luovat työn
ekosysteemin, jossa turvalliset ja terveelliset tilat ovat eri toimijoiden vastuulla – yksilön
kannalta vastuullinen toimiminen annetuissa puitteissa on tärkeää.

Lisätietoja

Sanni Aalto, Suvi Nenonen, Jukka Puhto ja Piia Sormunen (2021) Neljä skenaariota
pandemiatietoisesta työympäristöstä.  Mervi Ahola ja Anna Merikari (toim) Sisäilmayhdistys
raportti 39 SISÄILMASTOSEMINAARI 2021. Sisäilmayhdistys ry SIY Sisäilmatieto Oy ISSN 1237-
1866 ISBN 978-952-5236-52-1 Painopaikka Grano Oy, Vaasa. Sivut 69-74

Sanni Aalto (sanni.aalto@tuni.fi)
Jukka Puhto (jukka.puhto@tuni.fi)
Suvi Nenonen (suvi.nenonen@tuni.fi)
Piia Sormunen (piia.sormunen@tuni.fi

Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Terveellisen ja turvallisen työympäristön saavuttamiseksi voidaan kiinnittää
huomiota sekä tilan ominaisuuksiin että tilan käyttötapoihin.

 Työympäristö on eri paikkojen ekosysteemi, jossa turvallinen
käyttäjäkokemus on monen toimijan tuottama.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Miten digitaalisen ja fyysisen työympäristön terveellisyys ja turvallisuus
muodostavat integroidun kokonaisuuden?

 Millaiset toimitilapalvelut tukevat erilaisia tilankäytön tapoja lisäten
terveellisyyden ja turvallisuuden kokemusta?


