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Toteutus



Osallistujat

• UPM

• Nordea

• Cargotec

• Posti-kiinteistöt

• Kesko

• Senaatti-kiinteistöt

• Keva

• Etera

• Suomen yliopistokiinteistöt

• Aalto-yliopisto/

yliopistokiinteistöt

• Helsingin yliopisto

• Helsingin kaupunki

• Vantaan kaupunki

• Turun kaupunki

• MTK

• YIT

• Kiinko



Aloitustilaisuus    12.12.2016

• Alustuksia muuttuvasta työstä, työympäristö-
muutoksista, muutosjohtamisesta ja viestinnästä

4. työpaja 20.3.2017

• Työympäristön jatkuva parantaminen
• Tehtävät, toimenpiteet ja esimerkit
• Eri tukitoimintojen roolit ja yhteistyö

3. työpaja 13.2.2017

• Työympäristömuutoksen toteuttaminen
• Tehtävät, toimenpiteet ja esimerkit
• Eri tukitoimintojen roolit ja yhteistyö
• Muutosten vieminen koko tilakantaan

2. työpaja 17.1.2017

• Työympäristömuutoksen käynnistäminen
• Tehtävät, toimenpiteet ja esimerkit
• Eri tukitoimintojen roolit ja yhteistyö

Tulosseminaari 20.4.  tulosraportti 31.5.

• Suositukset parhaista käytännöistä 
työympäristömuutosten johtamisessa

• Esimerkit työympäristön muutosten johtamisesta ja 
työympäristön jatkuvasta parantamisesta

1. työpaja 12.12.2016

• Organisaatioiden muutostilanteiden tunnistaminen
ja niihin vastaaminen

• Organisaatioiden odotukset ja tavoitteet

Jatkotoimenpiteet



Työympäristömuutosten johtaminen 
ja viestintä –klinikan

Alustavat tulokset



MIKSI?

MITÄ?

MITEN?

1. työpaja

2. | 3. | 4. työpaja





Lähde: Tuomo Kuosa, Futures Platform | esitys Kaupan ja palveluiden think tank -tilaisuudessa 17.3.2017



Lähde: Tuomo Kuosa, Futures Platform | esitys Kaupan ja palveluiden think tank -tilaisuudessa 17.3.2017



Lähde: Tiina Nyrökorpi, Workspace
esitys klinikan 2.työpajassa 17.1.2017



1. työpaja

MIKSI?

2. | 3. | 4. työpaja

MITÄ?

MITEN?



Lähde: Ray Lindberg ja Tommi Rytkönen. CBRE
esitys klinikan 3.työpajassa 13.2.2017



Viitekehys
Työympäristömuutosten johtamiseen

VISIO JA TAVOITTEET

TOTEUTUS

TYÖYMPÄRISTÖRATKAISUN KEHITTÄMINEN
Työympäristön

johtaminen

TYÖYMPÄRISTÖN JATKUVA KEHITTÄMINEN

Työympäristömuutoksen 
käynnistäminen

& TYÖ- JA TOIMINTATAPOJEN ANALYYSI



Keskeisiä tehtäviä työympäristömuutoksen
käynnistämisessä

Yhteisen vision muodostaminen ja tavoitteiden asettaminen
Miksi muutos on välttämätön? Mitä muutokselta halutaan? Milloin työympäristö-
kehittämisen hyödyt realisoituvat?

 Toimintaympäristön analyysi ja organisaation tulevien 
muutostilanteiden tunnistaminen

 Työympäristön integrointi ydintoiminnan tavoitteisiin ja
nykyisiin/tuleviin kehityshankkeisiin

– Kehittämismahdollisuuksien kuvaaminen ydintoiminnan kannalta

 Tarveanalyysi ja nykytilan selvittäminen

– Nykyisen työympäristön analyysi (työ- ja toimintatavat, työvälineet, tilat)
ja benchmarkkaus verrokkiorganisaatioihin

 Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden valinta



Keskeisiä toimenpiteitä työympäristömuutoksen
käynnistämisessä

Työympäristön vision muodostaminen ja suunnitelma tavoitetilan saavuttamiseksi

 Seminaarit, työpajat, työympäristökyselyt, konsultointi

– Keskustelu → määritys → tavoitetila
”Miten menee nyt? Mitä käy, jos ei tee mitään? Mikä on tulevaisuuden 
tavoitetila?” 

 Osallistaminen, face-to-face vaikuttaminen ja myyntityö

– Esimiehet ajoissa mukaan → luottamus ja kunnioitus

– Uusien identiteettien rakentaminen ja tarinat

– Tarinankertojina muutoksen kokevat/kokeneet referenssihenkilöt 

 Kustannussäästöjen ja piilokustannusten esille tuominen

 Parhaiden casejen tunnistaminen ja menestys caseihin tutustuminen

 Benchmarking-tiedon keruu

– Työympäristövierailut ja tutustumiset toisiin organisaatioihin ja 
uusiin työn teon tapoihin



Keskeisiä tehtäviä työympäristömuutoksen
toteutuksessa

Tehtäviä

 Työympäristöprojektin resursointi
ja aikataulutus

 Projektinhallinta

 Muutosviestintä

 Henkilöstön osallistaminen
ja koulutus

 Muutto ja työympäristön 
haltuunotto

• Muutosorganisaation kokoaminen

– Toimintamallit ja 
työskentelytavat

• Muutosjohtaminen
– miten muutos viedään läpi

– Uusien prosessien vieminen 
käyttöön

– Eri osa-alueiden 
muutosprosessien synkronointi
(HR, ICT, CREM, Viestintä)

• Reunaehtojen tunnistaminen



• Organisoituminen, muutoshankkeen työskentelymenetelmien päättäminen ja johtaminen
• Roadmap ja osa-alueiden koordinointi (integroiminen organisaation muihin muutoksiin)

– Päätöksentekopisteet eri osa-alueille ja eri osa-alueiden aikataulujen yhteensovitus 

• Työn tekemisen jatkuvuuden varmistaminen
– Väistötilojen järjestäminen ja varmistaminen siirtymäkaudella työskentelyolosuhteet

• Demoalueiden pilottitilojen, väistötilojen ja väliaikaisten työympäristöratkaisujen suunnittelu
• Projektin sisäinen viestintä ja työkalut, käyttäjäviestintä, onnistumistarinat
• Tilannetiedot muutoksen vaiheista ja edistymisestä
• Uusien teknologioiden ja työtapojen kokeileminen
• Uusien prosessien kuvaaminen ja kouluttaminen
• Pelisääntöjen kokoaminen ja viestiminen
• Monialainen osallistaminen ja vuorovaikutus

– Uusien prosessien kuvaaminen ja kouluttaminen, pelisääntöjen luominen yhdessä
– Opastus uusiin työ- ja toimintatapoihin ja laitteiden ja järjestelmien käyttöön
– E-learning, työpajat, videot

• Tapahtumat ja vapaamuotoiset tilaisuudet
• Muutosagenttien käyttö, Henkilöstö kertomaan itse työympäristöstä
• Pelisääntöjen päivitys, kun töitä on tehty jonkin aikaa

Keskeisiä toimenpiteitä työympäristömuutoksen
toteutuksessa



Tehtäviä ja toimenpiteitä
työympäristön jatkuvassa kehittämisessä

Organisoi-
tuminen

Tavoitteiden 
asettaminen 

Tiedon 
kerääminen

ja  analysointi

Toimenpiteiden 
suunnittelu ja 
toteuttaminen

 Työympäristön

jatkuva kehittäminen

‒ Henkilöstötyytyväisyy-
den ja hyvinvoinnin 
parantaminen

Viestintä ja
vuorovaikutus

Pysyvän työympäristöjohtamisen
foorumin organisoituminen

Digitaalinen

työympäristö

Sosiaalinen

työympäristö

Fyysinen

työympäristö

Mittarit ja mittaaminen

‒ Työn tuottavuuden ja
prosessien toimivuuden 
tukeminen

 Roolit, vastuut ja

tehtävät



Esimerkki Elisa Ideal Work –kehittämisen
yhteistyötehtävistä ja vastuista 

Lähde: Jari Salo, Elisa
esitys klinikan avaustilaisuudessa 12.12.2016



Miten työympäristöt saadaan palvelemaan 
ydintoiminnan tuottavuutta ja ihmisten hyvinvointia?

http://www.rakli.fi/tilaa-elamalle-blogi/blogikirjoitus/mikko-ostring-miten-tyoymparistot-saadaan-palvelemaan-ydintoiminnan-tuottavuutta-ja-ihmisten-hyvinvointia.html


Andrew Laing: Work and Workplaces in a Digital City (2014)

Lähde: Andrew Laing: Work and Workplaces in a Digital City (2014)

Ketteryys | resilienssi

http://www.arch.columbia.edu/files/gsapp/imceshared/tct2003/Building_The_Digital_City_-_Andrew_Laing_CURE_Paper_10-25-13.pdf
http://docplayer.net/5364872-Work-and-workplaces-in-the-digital-city.html


Työympäristömuutosten 
johtaminen ja viestintä
–klinikan tulosraportti


