
Licence to Breathe, artikla 17:
COVID-19-pandemian vaikutus työnteon tapoihin ja
tiloihin

” COVID-19-pandemia vähintään jollain tasolla muuttaa tietotyönteon tiloja ja
niissä toimimista niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset
Vuonna 2019 ilmaantuneen SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman COVID-19-pandemian
seuraukset ovat olleet maailmanlaajuiset ja ne vaikuttavat olennaisesti myös
työympäristöihin ja niissä käyttäytymiseen. Pandemia kiihdyttää aikaisemmin alkanutta
työn murrosta, jonka seurauksena työnteon tavat pyrkivät muuttumaan aikaisempaa
joustavammiksi ja ihmisläheisemmiksi. COVID-19-pandemian työnteon tiloihin ja
tapoihin aiheuttamien vaikutusten selvittämiseksi koostettiin diplomityö, jonka aihe
rajattiin koskemaan tietotyötä ja toimistoympäristöjä.

Jotta pystyttäisiin arvioimaan COVID-19-pandemian vaikutuksia työnteon
toimintaympäristöihin, täytyy ymmärtää, miten SARS-CoV-2-virus leviää ja miten
tartuntoja sisätiloissa voidaan estää. Leviämistapoja viruksella on 4, joista pääasiallinen
tapa on pisaratartunta sairastavan yksilön aivastaessa tai yskiessä. Virus voi levitä myös
ilmassa olevien virusta sisältävien aerosolien kautta sekä välillisesti joko yksilöjen
välisen kosketuksen tai pinnan kautta. Virustartunnoilta pystytään suojautumaan
ohjeistuksen ja käytäntöjen, puhtaanapidon, teknisten ratkaisujen, materiaalivalintojen ja
henkilösuojainten avulla.

Diplomityössä COVID-19-pandemian lyhyt- ja pitkäaikaisten työnympäristöihin ja
käytäntöihin kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi luotiin kyselytutkimus, jonka avulla
pyrittiin selvittämään mitä virustartuntoja torjuvia keinoja työympäristöissä on otettu
käyttöön ja minkä niistä arvellaan pysyvän käytössä myös pandemian jälkeen.
Kyselytutkimuksessa myös pyydettiin kohderyhmää, eli kiinteistö- ja toimitila-alan
asiantuntijoita, arvioimaan todennäköisyyksiä erilaisille työympäristöjä koskeville
väitteille.

Kyselyn vastaajien mukaan yleisimmät käyttöön otetut keinot liittyivät käsi- ja
pintahygieniaan, etätyösuosituksiin sekä henkilömäärän rajaamiseen. Kyselyn tulosten
mukaan jatkossa pandemian jälkeen todennäköisesti käytössä olevia keinoja ovat käsi-
ja pintahygieniaan liittyvät ohjeistukset ja käytännöt sekä sisäilman laadun seuraaminen
ja pyrkimys sen parantamiseen. Vastaajat arvioivat, että pandemian seurauksena
toimistoympäristöjen tilankäyttö väljenee, toimistotilojen määrä vähenee sekä osa
työnteosta siirtyy erilaisiin lähikeskittymiin yhden isomman toimiston sijaan. Taulukossa
1 on tiivistetty tulokset kysymykseen siitä, miten tilankäyttö muuttuu pandemian jälkeen
vastaajien mukaan.
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Toimistojen tilankäyttö väljenee etätyön
suosion seurauksena ja vapautuneeseen tilaan

tehdään hybridityötä tukevia tiloja.

Työnteon tarve pääsääntöisesti käytetyssä
toimistossa pienenee ja asuinpaikkojen

läheisyydessä sijaitsevat lähitoimistot yleistyvät.

Toimistojen tilantarve vähenee ja tilojen hyvän
sijainnin merkitys korostuu.

Työnteon tarve pääsääntöisesti käytetyssä
toimistossa pienenee ja suositaan asuinpaikkoja

lähellä sijaitsevia yhteisöllisiä työtiloja…

Omien tilojen avaaminen yhteiskäyttöön muille
organisaatioille. (Esimerkiksi tyhjäksi jääneet

työtilat.)

Työympäristöjen suunnittelussa otetaan
tulevaisuudessa huomioon myös epidemioiden

ehkäisy.

Sisäilmaolosuhteiden valvonnan ja ohjauksen
merkitys korostuu.

Mikään ei muutu.
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Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Kyselytutkimuksen, kirjallisuuden sekä aikaisemman tutkimustiedon perusteella
voidaan vahvasti olettaa, että COVID-19-pandemian seurauksena tietotyönteon
käytännöt ja toimistotilojen tilankäyttö tulee muuttumaan jollain tasolla.

 Yleisimmät COVID-19-pandemian aikana käyttöön otetut virustartuntoja torjuvat
keinot liittyivät käsi- ja pintahygieniaan, etätyösuosituksiin sekä henkilömäärän
rajaamiseen.

 Kyselytutkimuksen tulokset antavat vahvoja viitteitä siitä, että pandemian
jälkeen joustavan työnteon merkitys kasvaa, joka todennäköisesti näkyy
parempana vapautena valita työnteon sijainti.

 Kyselytutkimuksen, kirjallisuuden ja aikaisemman tutkimustiedon perusteella
voidaan tehdä myös johtopäätös siitä, että COVID-19-pandemia vaikuttaa
toimistotiloihin vähentämällä niiden määrää.

 Kyselytutkimuksen ja kirjallisuuden pohjalta voidaan päätellä, että pandemian
jälkeen toimivan ilmanvaihdon merkitys kasvaa ja työympäristöissä puhtaan
sisäilman ja käyttäjämäärän suhde otetaan jatkossa paremmin huomioon.

 Kyselytutkimuksen tulokset antoivat myös vahvoja viitteitä siiten, että
käsihygienian ja pintojen puhtaanapidon merkityksen kasvu ei ole vain
lyhytaikainen trendi, vaan sen arvellaan jatkuvan myös pandemian jälkeen.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Miten SARS-CoV-2-virus leviää sisätiloissa?

 Miten SARS-CoV-2-viruksen leviämisen voi estää sisätiloissa?

 Millaisia työnteon tapoihin ja tilankäyttöön liittyviä keinoja on tällä hetkellä
käytössä virustartuntojen minimoimisessa ja mitkä niistä todennäköisesti jäävät
käyttöön myös tulevaisuudessa?

 Millaisia vaikutuksia COVID-19-pandemia todennäköisesti aiheuttaa työnteon
tavoille ja tiloille pitkällä aikavälillä?


