
Licence to Breathe, artikla 18:
Resilienssin työn todellisuus - yhdeksän ulottuvuutta
”Pandemian mukanaan tuoma digiloikka on integroinut tilat, paikat ja
todellisuudet. Se vaikuttaa sosiaalisen, digitaalisen ja fyysisen työympäristön
uudelleen muotoiluun. ”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset
Resilienssi, taipuisa työympäristö koostuu yhteen sulautuneesta sosiaalisesta,
digitaalisesta ja fyysisestä todellisuudesta. Kirjallisuuskatsauksen sekä työpajojen
tuloksena on tunnistettu yhdeksän ulottuvuutta, joita resilienssin työympäristön
kehittämisessä kannattaa huomioida.

Kun primaariympäristö muodostuu ensisijaisesti fyysisistä tiloista ja paikoista eli toimisto
näyttelee keskeistä roolia työn tekemisessä, on se päämäärä, jonne saavutaan ja työn
sekä tiedon virtaukset ohjaavat ympäristön kehitystä ja käyttöä (Flow@work).  Yksilön ja
tilan välinen vuorovaikutus edesauttaa turvallisen ympäristön kehittämistä, älykkäät
palvelut edistävät turvallisuutta (Interact@work).  Joustavuus fyysisissä ja digitaalisissa
ympäristöissä sekä niihin liittyvissä käytännöissä (Flex@work) sekä vastuullisuutta,
kestävyyttä ja uudistavuutta vahvistavat ratkaisut (Regenerate@work) on tarpeellista
huomioida. Hyvinvoinnin näkökulmasta toimiston ergonomia ja työhygienia sekä
arvopohjainen hyvinvointi ovat oleellisia (Taulukko 1).

Taulukko 1 SOSIAALINEN DIGITAALINEN FYYSINEN
FLOW@work Sujuvuus ihmisvirroissa Esteettömyys

tietovirroissa
Turvallisuus
käyttäjämatkoissa
tiloihin ja tilassa

INTERACT@work Turvallisuuden kokemus Älykkäät palvelut Vuorovaikutteisuus
ihmisen ja rakennuksen
väillä

FLEX@work Joustavuus toiminnassa Yhteensopivat
järjestelmät

Monikäyttöiset tilat

REGENERATE@work Energisoivat
ihmiskohtaamiset

Kestävä
dataperustainen
kädenjälki

Vastuullisuuteen
motivoivat tilat

Kun primaariympäristö on digitaalinen, voidaan fyysinen toimistoympäristö nähdä
erityisesti kohtaamispaikkana, jossa liitytään yhteisöön (Connect@work) sekä
tunnistetaan sen pysyvyys ja suhteellisuus (Reality Check@work) Utelaisuus,
yllätyksellisyys ja seredipiditeetti voimaannuttaa (Wonder@work) ja helppo
saavutettavuus antaa mahdollisuuden käyttää työympäristöä vaivatta (Appear@work) .
Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tukea kognitiivista hyvinvointia ja hajautettua
ergonomiaa (Taulukko 2.)

Taulukko 2 SOSIAALINEN DIGITAALINEN FYYSINEN
CONNECT@work Yhteisöön kuuluminen Digitaalinen

yhteisöllisyys
Tasa-arvoiset tilat

REALITY
CHECK@work

Yhteisön pysyvyys Monikanavainen
todellisuus

Moniaistisuutta ruokkivat
tilat

WONDER@work Uteliaisuutta ruokkiva
yhteisö

Digitaalinen
serendipiteetti

Inspiroivat tilat

APPEAR@work Kolmiulotteinen todellisuus Helppo
saavutettavuus

Helppokäyttöiset tilat



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

Yhdeksäs ulottuvuus, Learn@work, liittyy molempiin lähtökohtiin (Taulukko 3). Olemme
opettelemassa työn tekemistä resilienssissä ympäristössä: siihen tarvitaan reflektointia,
uutta työn järjestystä ja rytmiä sekä tiloja, jotka auttavat meitä läsnäolon eri muodoissa
sekä digitaalisen ja fyysisen todellisuuden tasapainottamisessa.  Perinteisten tilojen
aikarytmi, toimistoaika tulee saamaan uusia muotoja, jotka kirkastuvat kokemusten
kasvaessa.

SOSIAALINEN DIGITAALINEN FYYSINEN
LEARN@work Reflektointi Työn järjestys ja

rytmi
Läsnäoloa ja digifyysistä
tasapainoa tukevat tilat

Kuva 1 kokoaa resilienssi työn todellisuuden yhdeksän ulottuvuutta yhdeksi
kokonaisuudeksi.

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet
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Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Resilientti työympäristö sisältää ulottuvuuksia, joiden haltuunotto vaatii
opettelua ja tukea – uusien palvelujen sosiaalinen merkitys korostuu.

Licence to Breathe -hankkeen muodostama tutkimuskysymys

 Paikkojen verkosto ja resilientien työn todellisuus – miten ulottuvuudet ovat eri
paikoissa kehitettävissä ja mitä se vaatii työympäristöjohtamiselta?
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