
Licence to Breathe, artikla 19:
Resilienssin työympäristön kehittäminen – miten
pandemia on vaikuttanut työympäristökehittämiseen?
”Resilienssi työympäristö tukee sosiaalisena, digitaalisena ja fyysisenä
todellisuutena työn tekemisen tapoja, joissa läsnäolon intensiteetti ja ajan
kokemuksellisuus muokkaavat käyttäjäkokemusta.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset
Resilienssi työympäristö on toimintaympäristö, jossa pandemia-aikana koettu työn
murros on valjastettu käyttöön siten, että sujuva arki ja vastuullinen tilojen käyttö
ohjaavat organisaatioiden työympäristötarjontaa ja sen kehittämistä. Teemaa on
hankkeen aikana tutkittu kirjallisuuskatsausten, työpajojen sekä dokumenttianalyysien
menetelmiä hyödyntäen. Dokumenttianalyysin aineistona on käytetty kaupallisten
toimijoiden julkaisuja, katsauksia ja raportteja sekä sosiaalisen median kanavissa käytyä
keskustelua.

Työympäristökehittämiseen liittyviä muutosnäkökulmia on tunnistettu viisi
kappaletta

Taulukko 1 Työympäristökehittämisen viisi muutosnäkökulmaa

Näkökulma Muutos mistä mihin?
Työn
lähtökohta

Aiemmin lähtökohtana on ollut toimisto työn ensisijaisena
suorittamispaikkana, nyt lähtökohtana on monipaikkainen
työ ja kotoa käsin tehtävän työn määrän mahdollistaminen
sekä virtuaalikampusalustojen luominen. Käyttäjäprofiloinnin
tulee ottaa huomioon työn kompleksisuuden, tehtävien
luonteen, elämäntilanteen mukaiset kodin puitteet sekä
toimistotyöympäristön tarjonta kokonaisuutena.

Työn tekemisen
vaihtoehdot

 Aiemmin työn tekemisen puitteiksi on ollut rajallinen määrä
vaihtoehtoja, nyt esillä ovat monipuoliset vaihtoehdot työn
tekemisen puitteiksi. Ennen työympäristö oli fyysinen,
digitaalinen ja sosiaalinen systeemi – nyt työympäristö on
paikkojen ekosysteemi.

Työympäristö
fyysisenä,
digitaalisena ja
sosiaalisena
todellisuutena

 Työympäristö on ollut aiemmin pääsääntöisesti fyysistä
tilaa, jota on rikastettu teknologialla. Integroitu suunnittelu
on ollut kokeilevaa sekä siihen liittyvät yhteistyön ja yksin
tehtävän työn prosessit ovat olleet digitaalisesti
kaksiulotteisia. Immersiivisyyden myötä kolmiulotteinen
teknologia laajentaa digitaalisen todellisuuden ulottuvuuksia.
Niin ikään, hybridiympäristöt ovat arkipäivää, syntyy uusia
tilatyyppejä sekä perinteisistä tilatyypeistä päivitettyjä
konsepteja. Työn tekemisen vaatimukset teknologialle ja
digitaaliselle todellisuudelle vaikuttavat integroituna fyysisen
todellisuuden toteumaan.  Suunnittelun uusi lähtökohta on
läsnäolon kokemus laatu sekä samanaikaisuus tai
eriaikaisuus. Etäläsnäolijan käyttäjäkokemus on yhtä
merkittävä kuin paikan päällä tilassa olevan
käyttäjäkokemus ja yhteistyön dynamiikkaa tuetaan
digitaalisesti ja fyysisesti kokonaisvaltaisessa
aistiympäristössä ja todellisuudessa.



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

Tilan käyttö  Tilan käytön ajurina on ollut korkea täyttöaste, mutta nyt
kiinnitetään huomiota väljyyteen, vyöhykkeisyyteen,
turvallisiin kohtaamisiin, sujuviin ihmisvirtoihin sekä
yksityisyyden ja keskittymisen mahdollistamiseen sujuvat
ihmisvirrat, ajurina on kestävä ja vastuullinen käyttö.
Perinteisten tilojen käyttötapojen rinnalle nousevat uudet,
älykkäät ja tietoon pohjautuvat käyttötavat.

Työympäristö-
strategia Aiemmin työympäristöstrategian perustana on ollut

omistaminen ja status sekä hierarkialähtöisyys. Nyt
työympäristöstrategian perustana ovat joustavuus ja
jakaminen sekä toimintalähtöisyys.

Työympäristökokemuksessa keskiöön on noussut turvallisuuden kokemuksen
vahvistaminen. Turvallisuuden kokemus kutoutuu psykososiaalisesta ja fyysisestä
todellisuudesta - lääketieteellisen ja tilallisten ulottuvuuksien  vuoropuhelusta. Tämä
pieni tarkistuslista auttaa tunnistamaan sitä:

 Kuinka paljon ihmisiä on yhdessä?  Turvallisuus käyttäjämatkoissa tiloihin ja
tilassa.

 Mikä on ilmanvaihdon toimivuus ja tehokkuus? Vuorovaikutteisuus ihmisen ja
rakennuksen välissä.

 Kuinka suuri tila on? Joustava ja monikäyttöinen tila muuntuu
 Kuinka läheisessä kontaktissa ihmiset ovat? Vastuullisen käyttäytymisen

virittäminen ympäristn avulla.
 Mitä aktivititeetteja harrastetaan ja kuinka paljon pärskitään (kuinka tehokkaasti

hengitystie-eritteet leviävät pisaroina/aerosoleina)?  Minä ja muut tilassa: Yksilön
itsensä suojautuminen (riittävät etäisyydet, maskit, käsihygienia) sekä tilassa
olevien muiden henkilöiden alttius sairastua (ikä, riskitekijät, rokotukset)

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet

Lisätietoja
Suvi Nenonen (suvi.nenonen@tuni.fi)

Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Työympäristökehittämisen muutosajurit ohjaavat työympäristöstrategian
laatimista systeemisestä kehittämisestä tilojen ja paikkojen ekosysteemin
kehittämiseen. Yksilön turvallisuuskokemus fyysisessä ympäristössä
muokkautuu rakennetun ympäristön alueellisilla ja tilallisilla tekijöillä.
Digitaalisen turvallisuuden huomioiminen sekä käyttötapojen tuki ovat yhtä
tärkeitä kuin tilat, paikat ja todellisuudet.

Licence to Breathe -hankkeen muodostama tutkimuskysymys

 Miten resilienssi työympäristö voi olla älykäs ja kestävä?


