Parhaat käytännöt
tulevaisuudenkestäviin
työympäristöihin ja
työympäristöjohtamiseen
RAKLI toteuttaa kevään ja syksyn 2021 aikana yhteistyössä CBRE:n, Newsecin ja Rapalin kanssa
Parhaat käytännöt tulevaisuudenkestäviin työympäristöihin ja työympäristöjohtamiseen -klinikan.
Mistä on kyse?
Koronapandemialla on ollut suuri vaikutus kaikkiin elämämme osa-alueisiin, erityisesti työhön. Avainkysymyksiä
työympäristöjen näkökulmasta ovat, miten työprosessit muuttuvat, mitkä ovat käyttäjien odotukset ja miten
työympäristöjohtamisella vastataan jatkossa organisaation ja tiimien tarpeisiin, jotta saavutetaan paras suorituskyky.
Tulevaisuus nähdään hybridinä, jossa toimisto on keskiössä osana laajempaa eri paikkojen muodostamaa
ekosysteemiä. Muutos koskettaa laajasti koko organisaation toimintaan ja erityisesti työympäristöä.
Klinikka on tarkoitettu erityisesti tilojen käyttäjäorganisaatioille sekä kiinteistönomistajille tukemaan käynnissä
olevia organisaatiokohtaisia projekteja. Tavoitteena on, että klinikka vastaisi laajasti erityyppisten organisaatioiden
tarpeisiin riippumatta lähtötilanteesta poikkeusaikaan. Vaikka hybridimallin ja uusien työtapojen kehittäminen olisi jo
loppusuoralla, niin on todennäköistä, että kehitys on jatkuvaa ja vuoropuhelu muiden kanssa on tarpeen parhaan
lopputuloksen saavuttamiseksi. Osallistujina voi olla organisaatiosta mukana useita henkilöitä eri rooleista (esim.
toimitilat, HR, ICT, viestintä). Työpajojen sisällöt tarkentuvat vielä ennen klinikan aloitusta ja
työskentelykysymyksiä tarkennetaan osallistujien tarpeiden mukaan työskentelyn edetessä..

Tavoitteet ja toteutus
Osallistaviin työpajoihin perustuvan yhteiskehittelyhankkeen tavoitteena
on tarjota konkreettista apua työympäristöjohtamiseen ja kehittämiseen.
Tavoitteena on auttaa osallistujia ennakoimaan ja uudelleen
määrittämään työympäristöjohtamisen käytännöt ja toimintamallit
jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Klinikkatyöskentely
kasvattaa osallistujien osaamista ja tuo käytännön työkaluja
hybridimallin päivittämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Tuloksena
kootaan parhaat käytännöt kokonaisvaltaiseen työympäristöjohtamiseen,
erityisesti koronapandemianjälkeiseen aikaan hybridimallissa.

Klinikka muodostuu 4-5 osallistavasta työpajasta sekä aloitus- ja
tulosseminaarista.
Työpajojen sisältö muodostuu herättelevistä keynote ja casepuheenvuorosta sekä ratkaisukeskeisestä ryhmätyöskentelystä.
Työpajojen valmistelussa käytetään osallistujilta ennakkoon koottuja
käytännön kysymyksiä ja tapausesimerkkejä.
Työpajapäivät järjestetään iltapäivisin kello 12-16 välisenä aikana.
Klinikka käynnistyy keväällä 2021 (aikataulu tarkentuu lähiaikoina).

Työpajojen teemat
Aloitusseminaarissa käsitellään koronapandemian vaikutuksia tietotyöhön ja
työympäristöihin sekä näiden vaikutuksia työympäristöjohtamisen eri osa-alueisiin.
Lisäksi informoidaan sidosryhmiä klinikan tavoitteista ja toteutuksesta sekä kootaan
näkemyksiä, tietoa ja ideoita.
Työpajoissa pureudutaan työympäristöjohtamisen eri osa-alueisiin ja näiden sisällöt
tarkennetaan yhdessä osallistujien kanssa.
Työpaja 1: Sosiaalisen työympäristön kehittäminen
Työpaja 2: Digitaalisen työympäristön kehittäminen
Työpaja 3: Fyysisen työympäristön kehittäminen
Työpaja 4: Jatkuva työympäristöjohtamisen periaatteet ja parhaat käytännöt
Optiona ennakointityöpaja: Tulevaisuuden työ ja työympäristöt (Future Platforms)

Tulosseminaarissa esitellään alustavat tulokset ja kootaan osanottajilta ja sidosryhmiltä
tietoa ja ajatuksia tulosten jatkojalostamista varten. RAKLI kokoaa ja jalostaa työpajojen
ja tulosseminaarin pohjalta klinikan tulokset ja suositukset tulosraporttiin.
Osallistumismaksu
Organisaatiokohtainen osallistumismaksu on 2 500 € RAKLIn jäsenille, muille
sovittava tapauskohtaisesti. Klinikan työpajoihin voi osallistua organisaatiosta useita
henkilöitä. RAKLI ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Mikko Östring, 050 301 8933, mikko.ostring@rakli.fi
Marika Latvala, 040 554 1351, marika.latvala@rakli.fi
Yhteistyössä:

