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Mielestämme onnelliset ihmiset tekevät parempaa yhteistyötä ja vastuullisempia päätöksiä. Siksi
Granlundin missiona on edistää hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. Kaikenlaiset kiinteistöt ovat
olemassa ihmisiä varten, joten toimitilojenkin käyttäjälähtöisyys on kaiken keskiössä.
Keskustelu työhyvinvoinnista on alkanut siirtyä ergonomiasta ja sisäilmaolosuhteista työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Fyysisen työympäristön toiminnallista hyvinvointia tukevat perusasiat
alkavatkin jo olla kunnossa. Samalla kehityksen painopiste voi siirtyä uudelle tasolle mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Toisaalta uudenlaiset työn tekemisen tavat asettavat haasteita sosiaaliselle työhyvinvoinnille. Etätyöt, yhteisölliset työskentelytavat, digitaaliset järjestelmät, erityyppiset työpisteet
ja paikan vaihtamisen rytmi vaikuttavat työn vaativuuteen ja mielekkyyteen.
Uudet työn tekemisen tavat haastavat organisaation toimintaa myös johtamisen kannalta. Johtamista ajatellaan nykyään pääasiassa palveluammattina. Yhtenä elementtinä korostetaan valmentavaa
johtajuutta[1], jonka ytimessä on etsiä työn merkitystä ja mielekkyyttä. Ihmiset eivät tule töihin enää
pelkästään rahan perässä, vaan haluavat viihtyä työssään ja hakevat merkityksellistä ja mielekästä
tekemistä.
Koska fyysiset työskentelypaikat vaihtelevat yhä enemmän, johtamisen kulmakiveksi on noussut
luottamus: johdon on luotettava alaistensa kykyyn suunnitella ja priorisoida työtään. Lisäksi organisaatiolla on oltava selkeät yhdessä sovitut pelisäännöt ja tavat toimia, mikä mahdollistaa vastuun
antamisen.
Työskentely-ympäristöjen on muututtava niin, että ne tukevat erilaisia tekemisen tapoja ja tilojen
käyttäjien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Mutta miten muutos saadaan aikaan? Miten toimitilat ja
niissä käytettävät digitaaliset käyttäjäpalvelut voivat tukea ja parantaa ihmisten hyvinvointia? Mihin
palvelujen markkina on kehittymässä? Näihin kysymyksiin vastaa Smart wellbeing 2019 -markkinaselvitys.
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Granlund Oy
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toimitusjohtaja,
Granlund Consulting Oy
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MITEN LISÄTÄ
HYVINVOINTIA
MUUTTUVISSA
TYÖSKENTELYYMPÄRISTÖISSÄ?

Miten toimitilat
digitaalisine
palveluineen
voivat parantaa
ihmisten
hyvinvointia?
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2
MIKÄ SMART
WELLBEING?

Smart
wellbeingiä
voi olla palvelu,
sovellus tai
toimintatapa,
joka parantaa
ihmisen
hyvinvointia.
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Smart wellbeing eli fiksu hyvinvointi on yhteiskunnan monialaisessa muutoksessa yksi nousevista
ilmiöistä. Termi yhdistää yksilön, organisaation ja yhteiskunnan hyvinvoinnin näkökulmia. Käsite on
vakiintumassa sosiaali- ja terveysalan lisäksi kiinteistöihin, esimerkiksi hyvinvointia ja terveyttä tukevien rakennusten hyvinvointisertifiointien myötä. Hyvinvointi nähdään monitasoisena ilmiönä aina
fyysisestä hyvinvoinnista mielen hyvinvointiin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Smart wellbeingiä voi
olla esimerkiksi palvelu, sovellus tai toimintatapa, joka parantaa ihmisen hyvinvointia.
Myös digitalisaation mukanaan tuoma älykkyys läpäisee koko hyvinvoinnin kentän. Smart wellbeing kattaakin monenlaisia hyvinvointipalveluja ja toimintatapoja, jotka hyödyntävät digitaalisuutta. Teknologian avulla ihmisille luodaan tunne siitä, että asiat sujuvat. Oikeat asiat tapahtuvat
oikeaan aikaan, toiminta on tilasta ja ajasta riippumatonta, työskentely saa uusia muotoja ja työssä
hyödynnetään entistä ketterämmin yhteisöllisyyttä. Hyvinvointia tuetaan myös hyvin suunnitelluilla
toimitiloilla sekä fyysisillä ja digitaalisilla alustoilla.
Markkinaselvitys on koostettu tieteellisen katsauksen, asiantuntijoiden haastattelujen ja smart wellbeing -palvelujen analyysin pohjalta. Luvussa kaksi tarkastelemme hyvinvointia tietotyöläisen,
organisaation ja kestävän kehityksen näkökulmista, samalla kun valotamme lyhyesti myös digitalisaatiota. Luvussa kolme esittelemme fiksujen hyvinvointipalvelujen kehitystasoja painottaen toiminnallista, mielen ja sosiaalista hyvinvointia. Luvut neljä ja viisi sisältävät fiksujen hyvinvointipalvelujen
esimerkkejä meiltä ja maailmalta, ja viimeisessä luvussa kuusi esitämme teesejä ja tärppejä smart
wellbeing -toimijoille.

”Teknologian kehitys on saanut aikaan, että hyvinvointia pystytään
mittaamaan, sensoroimaan ja raportoimaan ihan uudella tavalla
kustannustehokkaasti. Kun perusasiat alkavat olla kunnossa,
pystytään keskittymään ihmisten hyvinvointiin.”
– Risto Kivisilta
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2.1 Yksilön hyvinvointi
Yksilön hyvinvointi keskittyy henkilökohtaisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat elämänlaatuun.
Seuraukset ulottuvat myös laajemmalle, esimerkiksi työorganisaatioon. Jos kyse on hyvinvointia haittaavista tekijöistä, ne saattavat vaikuttaa kielteisesti yksilön suorituskykyyn työssä
ja vapaa-ajalla.

Hyvinvoinnin ulottuvuuksista ja elementeistä olemme tässä
raportissa tarttuneet erityisesti toiminnalliseen (fyysinen), mielen (psykologinen) ja sosiaaliseen hyvinvointiin, sillä tarkastelemme pääasiassa tietotyöläisen arkeen liittyvien fiksujen
hyvinvointipalvelujen kehittymistä ja markkinaa. Yksilön hyvinvointi on pääsääntöisesti jokaisen omalla vastuulla, mutta
organisaatio toimintatapoineen, työkaluineen ja -ympäristöineen voi sitä tukea. Hyvinvointia tukeva työympäristö on
myös kannanotto vastuulliseen ja kestävään toimintaan.

Rath ja Harter[2] tutkivat ihmisten hyvinvointia kattavasti yli 150 maassa ja löysivät 5 yleismaailmallista ja toisiinsa kytkeytyvää elementtiä. Ne voidaan luokitella seuraavasti:

FYYSINEN HYVINVOINTI
• Hyvä terveys
• Terveelliset elintapavalinnat, kuten ruokavalio,liikunta ja uni
tarpeeksi energiaa saada asioita tehdyksi.

TYÖHYVINVOINTI
• Työstä nauttiminen
• Merkityksellisyyden tunne
arjen toiminnoissa
• Uratavoitteiden saavuttaminen
tunne siitä, että toiminta
vastaa joka päivä omia
vahvuuksia ja mielenkiinnon
kohteita.

SOSIAALINEN
HYVINVOINTI

Hyvinvoinnin viisi ulottuvuutta.
Sovellettu Rath & Harter[2].

• Vahvat ja läheiset ihmissuhteet
• Sosiaaliset yhteydet
rakkaus auttaa saavuttamaan
asioita, nauttimaan elämästä ja
pysymään terveenä.

TALOUDELLINEN
HYVINVOINTI

YHTEISÖLLINEN
HYVINVOINTI

• Taloudellisen elämän tehokas hallinta
• Taloudellinen turva
stressi vähenee.

• Osallisuuden tunne omassa asuinympäristössä
• Turvallisuuden tunne lähi ympäristössä
ylpeys omasta yhteisöstä ja halu auttaa muita.
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2.2 Organisaation
hyvinvointi yksilön
hyvinvoinnin tukena
Organisaation hyvinvointi keskittyy käytäntöihin, jotka mahdollistavat terveellisen työympäristön. Turvallinen ja terveellinen fyysinen ympäristö osallistaa työntekijöitä ja edistää
yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Kuvassa esitellään suuntaa antava luettelo tekijöistä, jotka
voivat vahvistaa organisaation hyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi jatkuva oppiminen, toimiva organisaatiokulttuuri ja
yksilöiden tavoitteiden tukeminen sekä uusien työskentelytapojen edistäminen aina työkaluista monipaikkaiseen työskentelyyn.

TIETOTYÖLÄINEN KESKIÖSSÄ
Jatkuva
oppiminen

Useat projektit, monet
organisaatiot

Työn tehokkuutta
tukevat työkalut

Organisaation
muisti, tiedon
jakaminen

Tavoitteellisuus
Mobiili,
liikkuva työ

Sosiaalinen
verkosto

Omat välineet:
Henkilökohtaiset
käytännöt ja tiedot

Digitaalinen
profiili ja osaaminen
Yhteistyökyky

”Työympäristön käsitteen laajentumisesta
seuraa myös käänteinen ongelma:
Miten saamme ihmiset tulemaan toimistolle?
Toimistoista täytyy tehdä houkuttelevampia,
luoda yksilöllisiä tiloja ja lisätä joustavuutta.”
– Risto Kivisilta

Tietotyöläinen keskiössä. Sovellettu Lehtiniemi et al.[3].

Yksilön ja organisaation hyvinvointi ovat tiiviissä yhteydessä toinen toisiinsa
ja voivat vaikuttaa merkittävästi organisaation suorituskykyyn. Organisaation oikeanlainen hyvinvointistrategia voi auttaa pitämään kiinni osaajista,
edistämään työmoraalia ja vähentämään työntekijöiden poissaoloja ja tehottomuutta, mikä laskee kustannuksia.
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Tietotyöläisen perimmäinen tavoite on saavuttaa flow-tila, jossa tekijä on täydellisesti mukana
toiminnassa itse toiminnan vuoksi. Flow-kokemus voi ilmetä eri ihmisillä eri tavoin.[4, 5]. Flowssa
henkilö syventyy innokkaasti toimintaan, jossa hän on taitava ja josta hän nauttii. Aika lentää kuin
siivillä, ja jokainen toiminto, liike ja ajatus ovat suoraa seurausta edellisestä. Omat taidot ja työn
haastavuus ovat täydellisessä tasapainossa.
Monet organisaatiot edistävät flow-tilaan pääsemistä erilaisilla työympäristöillä, työpaikkojen verkostoilla ja esimerkiksi etätyöllä. Samalla parannetaan työntekijöiden hyvinvointia.

ABSENTEISMI tarkoittaa toistuvaa tai jatkuvaa poissaoloa,
jolloin henkilö on jatkuvasti poissa työpaikalta, esimerkiksi huonon
sisäilman tai työstressin takia.

PRESENTEISMI tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijä
on työpaikalla, mutta ei pysty työskentelemään tuottavasti.
Hän ei osallistu aktiivisesti, eivätkä työtehtävät, työkalut ja
menetelmät tue häntä.

”Työn imuun, eli flow-tilaan, pääseminen vaatii, että ihminen pystyy
uppoutumaan tekemään jotain yksittäistä asiaa ja unohtamaan
ajankulun. Flow-tilaan uppoutumista vaikeuttaa työympäristö,
jossa on paljon hektisyyttä ja liikkuvaa tekemistä. ” – Panu Aalto
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2.3 Hyvinvointi osana
kestävää kehitystä

Flow-tila. Sovellettu Csikszentmihalyi[4] & Huotilainen et al.[5].

Yhteiskunnallinen hyvinvointi keskittyy yksilön elämänlaatuun
ja yhteisöön kuulumiseen. Sosiaalista hyvinvointia mitataan
usein erilaisilla sosioekonomisilla muuttujilla, kuten materiaalinen riippumattomuus (esim. tulotasot, työllisyys), elämänlaatu
(julkiset palvelut, ihmisoikeudet) ja kestävyys[ 6, 7, 8, 9].

KORKEA

HAASTEET

TAISTELE TAI PAKENE
-TILA

Gazzola ja Querci[10] esittävät, että elämänlaadun on oltava erottamaton osa kestävää kehitystä koskevaa keskustelua. Kestävä kehitys keskittyy usein ekologisiin ja taloudellisiin näkökulmiin, mutta myös hyvinvointi on olennainen osa
sosiaalista kestävyyttä. Hyvä elämänlaatu ja kestävä kehitys
edellyttävät sekä luonnonympäristön että rakennetun ympäristön huomioon ottamista. Toisaalta useat hyvinvointia lisäävät ratkaisut ovat hyväksi myös ympäristölle, kuten esimerkiksi
yhteiskäyttöautot tai työmatkapyöräily.

SUJUVA TYÖN
SUORITTAMINEN

MATALA

VIIHTYVYYS
HYVINVOINTI

O
FL

W

-T

IL

Tulevaisuudessa kestävälle kehitykselle voitaisiin antaa aktiivisempi rooli ihmisten hyvinvoinnissa. Passiivisesta nykytilaan
tyytymisestä ja ongelmien minimoinnista tulisi siirtyä lähestymistapaan, joka pyrkii uudistamaan asioita ja painottuu antamiseen eikä saamiseen[11].

A

KYLLÄSTYMISEN
TILA
MATALA

TAIDOT
KORKEA

Kestävä kehitys ja ennakoiva lähestymistapa hyvinvointiin
muuttavat myös terveydenhoitoa perinteisestä kohti uudistavaa. Koska rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin välillä on
yhteys, myös rakennetun ympäristön on muututtava yhä uudistavammaksi.
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Rakennettu
ympäristö
ja luonnonympäristö
vaikuttavat
molemmat
yksilön
elämänlaatuun ja
yhteiskunnan
kestävään
kehitykseen.
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”Toimitilat pitää suunnitella niin, että ne palvelevat
käyttäjäkuntaa. Meidän kaikki toimitilamme ovat
muuntojoustavia, mikä on samalla ekologisesti
kestävää toimintaa.” – Anna Väisänen
”Meillä on yhteiskunnallinen ja moraalinen
vastuu välittää ja huolehtia ihmisistä. Sehän voisi
olla jopa kilpailuetu yritykselle: Tule meille töihin,
niin voit paremmin!” – Jukka Karhu
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UUDISTAVA
HYVINVOINTIA
LISÄÄVÄ

Hyvinvointi ja kestävä kehitys.
Sovellettu Brown et al.[11].

KESTÄVÄ
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
PERINTEINEN
LIIKETOIMINTA

Yksi tapa tukea yhteiskunnallista muutosta on digitalisaatio. Esimerkiksi ennakoivassa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa keskitytään potilaaseen,
mikä vaatii Chenin[12] mukaan nykyistä jatkuvampaa
terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa sekä henkilökunnan koulutusta muuttuneiden olosuhteiden hallintaan.
Hyvinvointitiedon ja kiinteistöjen olosuhdedatan hallinta tehostuu uusin digitaalisin keinoin.

2.4 Miten digitalisaatio voi tukea
hyvinvointia?

Ihmisten voimaannuttamisen
kannalta tärkeimmät älykkäiden
järjestelmien komponentit [12]:

Smart wellbeing yhdistää digitalisaation hyvinvointiin. Kiinteistöjen kohdalla se tarkoittaa rakennetun ympäristön suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon liittyviä digitaalisia ratkaisuja, jotka edesauttavat niin yksilön, organisaation kuin yhteiskunnankin
hyvinvointia ja kestävyyttä. Smart wellbeing edellyttää kokonaisvaltaista näkökulmaa. Keskeisenä elementtinä on tieto, data, ja tavoitteena on ohjata tietovirtaa
yksilön, organisaation ja yhteiskunnan kriittisiin prosesseihin ja käytäntöihin.

• Siirtyminen tiedosta toimintaan:
tiedon tarjoaminen
päätösten tukeminen jatkuvalla viestinnällä.

Digitalisaatiossa hyödynnetään älykkäitä järjestelmiä, kuten antureita ja tekoälyä.
Erilaisten laitteiden rooli elämässämme kasvaa jatkuvasti. Älykkäiden järjestelmien
potentiaalia voidaan käyttää erilaisten tapahtumien ja olosuhteiden aistimiseen,
reagointiin ja ihmisten toimien muokkaamiseen. Chenin[12] mukaan ihmisten voimaannuttamisen kannalta älykkäiden järjestelmien tärkeimpiä komponentteja ovat
muun muassa oikea-aikainen tietoa ja tuki sekä luottamus omiin kykyihin.

• Luottamus omiin kykyihin:
ihmisen usko siihen, että hän voi muuttaa
omaa käyttäytymistään.
• Oikea-aikainen tuki:
muuttaa tutkitusti terveyskäyttäytymistä.
• Sosiaaliset verkostot:
ihmisten tuki ja koulutus.
• Avustavat teknologiat:
laitteiden ja järjestelmien saatavuus hoidon
tueksi ajasta ja paikasta riippumatta.
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3
SMART
WELLBEING
-PALVELUJEN
KEHITYSTASOT

Toimitilojen käyttäjien hyvinvoinnin
kehittämisessä
ihminen on keskiössä. Käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkokemus ohjaavat myös palvelujen kehittämistä. Smart
wellbeing -hyvinvointipalvelut ja -toimintatavat voidaan
jakaa kolmelle kehitystasolle.
Niiden avulla on mahdollista
tunnistaa tietyn hyvinvointipalvelun taso ja kehittää sitä
edelleen vastaamaan entistä
kokonaisvaltaisemmin yksilön
ja organisaation tarpeita.

TASO 3
TASO 2
TASO 1
TOIMINNALLINEN
HYVINVOINTI
• Tietoon perustuva
• Tieto on kerättyä ja
yksisuuntaista

MIELEN
HYVINVOINTI
• Käyttäytymiseen
perustuva
• Tieto on oppivaa,
ennustavaa ja
kaksisuuntaista

Smart wellbeing -kehitystasot

3.1 Toiminnallinen hyvinvointi
perustuu tietoon

TASO 1

Toiminnallisen hyvinvoinnin tasolla smart wellbeing -palvelut perustuvat tietoon yksilöstä ja
hänen ympäristöstään. Palveluilla tuetaan tervettä ja turvallista työympäristöä ja työolosuhteita niin organisaatiossa yleisesti kuin erillisissä työpisteissä. Ilman tätä tasoa työn tekeminen on turvatonta tai jopa mahdotonta.

MITÄ?
• Perustarpeet liittyen yksilön fyysiseen hyvinvointiin: ergonomia
• Perustoiminnot liittyen rakennetun ympäristön turvallisuuteen ja
terveyteen: sisäilmaolosuhteet

MITEN?
• Tietoa antamalla
• Tietoa yhdistämällä
• Tietoa, joka helpottaa arkea

12
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SOSIAALINEN
HYVINVOINTI
• Yhteisöön
perustuva
• Tieto on yhdistävää,
yhteisöä kokoavaa
ja monensuuntaista

TOIMINNALLINEN
HYVINVOINTI
• Tietoon perustuva
• Tieto on kerättyä ja
yksisuuntaista
Toiminnallisen hyvinvoinnin smart
wellbeing -taso.

SMART?
• Tietoa kerätään yksilön hyvinvoinnista ja rakennetun
ympäristön olosuhteista
• Tieto on luonteeltaan integroitua ja siihen on avoin
pääsy
• Tieto on yksisuuntaista: se on visualisoitu, mutta se
ei ohjaa, ainoastaan informoi

3.2 Mielen hyvinvointi
perustuu käyttäytymiseen
Mielen hyvinvoinnin tasolla smart wellbeing -palvelut perustuvat oppimiseen ja kannustavat käyttäytymisen muutokseen.
Palveluilla tuetaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävää
toimintaa. Usein se tarkoittaa käyttäytymismallien, tapojen ja
rutiinien muuttamista terveellisemmiksi. Mielen hyvinvoinnin
tasolla kiinnitetään huomiota myös ympäristöön ja sen tunnelmaan.

TASO 2
MIELEN
HYVINVOINTI
• Käyttäytymiseen
perustuva
• Tieto on oppivaa,
ennustavaa ja
kaksisuuntaista
Mielen hyvinvoinnin smart wellbeing
-taso.

MITÄ?
• Tarpeet ja kokemukset liittyen yksilön mielen
hyvinvointiin: tasapaino, tyytyväisyys itseen, työhön
ja elämään, tavoitteiden saavuttaminen, itsetunto
• Ominaisuudet liittyen rakennetun ympäristön
laadullisiin tekijöihin: estetiikka, värit, sisustus,
pohjaratkaisut, viherkasvit ja -seinät (biofilia),
äänimaisema, yhteys luontoon, tarinallisuus

MITEN?
• Palvelu palkitsee
• Palvelu pyrkii muuttamaan rutiineja
• Palvelu koukuttaa

SMART?
• Tietoa kerätään yksilön hyvinvoinnista ja rakennetun
ympäristön olosuhteista, ja näiden perusteella
tunnistetaan tyypilliset käyttäytymismallit
• Tietoa jalostetaan koneoppimisen avulla
• Tieto ohjaa käyttäjää
• Tieto on kaksisuuntaista: koneen ja ihmisen
välillä on vuorovaikutus

”Toimitilat pitäisi luoda sellaisiksi, että
ne edistävät flow-tilaan pääsemistä ja
siinä pysymistä. Samalla lopetettaisiin
multitaskaaminen ja päästäisiin
organisaationa tilaan, jossa
keskeytykset vähenevät ja tehdään
yhtä asiaa kerrallaan.”
– Panu Aalto

”Työpisteen säädettävyys on jo
itsestään selvää. Seuraava taso
ovat vetäytymis- ja mietiskelyhetket
hiljaisessa huoneessa. Olemme
siirtymässä ergonomiapainotteisesta
hyvinvoinnista palautumisen
tukemiseen.” – Salla Hanhinen
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3.3 Sosiaalinen hyvinvointi
perustuu yhteisöön
Sosiaalisen hyvinvoinnin tasolla smart wellbeing -palvelut perustuvat verkostojen luomiseen ja yhteisön tuen vahvistamiseen. Palvelut mahdollistavat liittymisen
erilaisiin yhteisöihin ja toimimisen niissä. Hyvinvointi lisääntyy ihmisten välisen
vuorovaikutuksen ja kannustamisen sekä jaettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamisen kautta. Sosiaalisen hyvinvoinnin tasolla toimintaympäristö tukee ihmisten
voimaantumista.

MITÄ?
• Tarpeet liittyen sosiaalisen
yhteisöön: minäpystyvyys,
voimaantuminen, yhteenkuulumisen tunne, valinnanvapaus,
ympäröivän yhteisön osana
oleminen
• Ominaisuudet liittyen rakennetun
ympäristön ratkaisuihin ja kykyyn
tukea yhteisöllisyyttä

MITEN?

”Työelämässä sosiaalinen puoli on tärkeä. Etenkin
nuoremmasta väestä huomaa, että he ovat koko ajan
yhteydessä johonkin, jakavat kuvia ja chattailevat.
Ihmiset haluavat olla osa verkostoa.” – Jukka Karhu

3.4 Arvot ohjaavat
hyvinvointivalintoja
Smart wellbeing -kehitystasot sisältävät tilojen käyttäjien tarpeita, joihin hyvinvointipalveluilla halutaan vastata. Samalla palveluihin kytkeytyy arvoja, jotka
ovat käyttäjille merkityksellisiä. Toimitilojen käyttäjät eli tietotyöläiset onkin tärkeää ottaa mukaan käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämiseen. Mitä enemmän
käyttäjää koskettavia arvoja palveluun sisältyy, sitä todennäköisemmin käyttäjä
sitoutuu palveluun.
Hyvinvoinnin kehittäminen on prosessi, jossa edetään kehitystasolta toiselle. Palvelu voi sisältää aluksi joitakin toiminnallisen tason arvoja, minkä jälkeen palvelua voidaan kehittää vaiheittain lisäämällä muiden tasojen arvoja. Jotta käyttäjälle voidaan tarjota sosiaalisen hyvinvoinnin palveluja, palvelujen tulee sisältää
arvoja myös toiminnallisen ja mielen hyvinvoinnin tasoilta.
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• Tieto ja palvelu muodostavat
verkostoja, joissa jaetaan ja
vahvistetaan kuulumisen tunnetta
• Tuetaan yksilöitä yhteisössä

TASO 3

SOSIAALINEN
HYVINVOINTI
• Yhteisöön
perustuva
• Tieto on yhdistävää,
yhteisöä kokoavaa
ja monensuuntaista

Sosiaalisen hyvinvoinnin smart
wellbeing -taso.

SMART?
•
•
•
•

Tiedolla luodaan ekosysteemi, jonka osa yksilö on
Tieto yhdistää useampia toimijoita
Tieto mahdollistaa vuorovaikutuksen eri toimijoiden välillä
Tieto on monensuuntaista eri toimijoiden välillä

”Mittaamisen haasteena on, että hyvinvoinnin paranemisen
taloudellista vaikutusta ei pystytä mittaamaan. Fysiologisia
mittauksia pystytään tekemään ja tunnuslukuja seuraamaan,
mutta miten saadaan näytettyä lukuina niin sanottu oletettu
tehokkuuden paraneminen?” – Jukka Karhu

TASO 2
MIELEN
HYVINVOINTI

TASO 3
SOSIAALINEN
HYVINVOINTI

SMART WELLBEING
-ARVOT

TASO 1
TOIMINNALLINEN
HYVINVOINTI

Voimaantuminen

Jakaminen

Yhteisön tuki

Valinnanvapaus

Tarinallisuus

Palkitseminen

Tasapainoisuuden
tukeminen

Helpottaminen

Laadun
lisääminen

Mitä enemmän arvoja
palvelu sisältää, sitä
todennäköisemmin
käyttäjä sitoutuu siihen.

Tapojen
muuttaminen

Turvallisuuden
takaaminen

Vaihtoehtojen
tarjoaminen

Minäpystyvyys

Kuuluminen

Sitoutuminen

Ympäröivän yhteisön
osana oleminen

Ympäristön tunnelma,
viehättävyys ja kauneus

Tyytyväisyys itseen,
työhön ja elämään

Tiedon
yhdistäminen

Hyvinvointivalintoja ohjaavat arvot auttavat keräämään tietoa siitä, mitkä tekijät ohjaavat käyttäjiä
heidän hyvinvointivalinnoissaan. Toiminnallisen hyvinvoinnin arvot tukevat käyttäjän tehokkuutta, mutta
mielen hyvinvoinnin arvot myös luovuutta. Sosiaalisen hyvinvoinnin arvot puolestaan vahvistavat yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.
Käyttäjälähtöisten smart wellbeing -palvelujen tuottamia hyötyjä on tunnistettu kirjallisuudessa[14]. Yksilötasolla hyödyt voivat liittyä parempaan terveyteen
ja korkeampaan tuottavuuteen. Organisaatiotasolla
hyödyt voivat olla yhteydessä parempaan maineeseen tai yritysmielikuvaan, taloudellisiin säästöihin ja
hyvinvointikulttuuriin.

Smart wellbeing -palvelujen vaikutuksia
voidaan tunnistaa esimerkiksi seuraavia
seikkoja mittaamalla:

Tiedon
järjestäminen

•
•
•
•
•
•

Saatavuuden
varmistaminen

•
•
•

Tiedon antaminen
sisäympäristöstä ja/tai terveydestä

•

Uusien innovaatioiden määrä
Ulkoinen mielikuva
Uusien työnhakijoiden määrä
Asiakas- ja työntekijätyytyväisyys
Osallistuminen organisaation kehittämiseen
Vähentyneet työterveys- ja
terveydenhoitopalvelujen kulut
Vähentynyt stressi ja henkinen uupumus
Vähentyneet sairauspoissaolot
Vähentyneet sijaisuudet ja ylityötunnit,
joilla paikataan poissaolevien henkilöiden
työtehtäviä
Vähentynyt työntekijöiden vaihtuvuus.

Smart wellbeing -arvot. Sovellettu Almquist et al.[13].
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4
ERILAISIA
SMART
WELLBEING
-PALVELUJA

Hankkeessa käytiin läpi yli 130 smart wellbeing -palvelua
sekä niihin liittyviä kehitysvaiheita ja arvoja. Palvelut valittiin
CB Insights -nimiseltä Tech Market Intelligence -alustalta[15].
Alusta käyttää koneoppimista, algoritmejä ja datan visualisointia tiedon yhdistämiseen ja analysointiin. Hakusanoina
käytettiin seuraavia: hyvinvointi, työhyvinvointi, terveys ja
hyvinvointi, työympäristö ja tuottavuus. Näin tunnistettiin
noin 1000 palveluntuottajayritystä.
Tarkentamalla analyysia hakusanoilla työntekijä, parantaa,
hyvinvointi ja tuottavuus päädyttiin 130 yritykseen, joiden
liiketoiminta on edelleen käynnissä. Useimmat analysoiduista palveluista on kehitetty Yhdysvalloissa ja Euroopassa
(Iso-Britannia, Suomi ja Benelux-maat). Otannasta löytyi
myös Kanadassa, Australiassa ja Intiassa kehitettyjä palveluja.
Lähes 90 prosenttia analysoiduista palveluista antaa tietoa
loppukäyttäjälle tai organisaatiolle. Lähes 40 prosenttia palveluista kerää tietoa ja tunnistaa sen perusteella käytön tai
käyttäytymisen malleja. Vain reilu 20 prosenttia palveluista
sisältää digitaalisen yhteisön luomisen.
100
90

Vain noin kolmasosa palveluista voidaan sijoittaa pelkästään
yhdelle smart wellbeing -kehitystasolle. Suurin osa palveluista sisältää arvoja kahdelta ensimmäiseltä tasolta: toiminnallisen ja mielen hyvinvoinnin kehitystasoilta.
Arvoanalyysi osoittaa, että useimmiten käytetyt arvot ovat
tasapainoisuuden tukeminen, asioiden helpottaminen ja
tiedon antaminen. Yli 20 prosenttia palveluista tarjoaa myös
tiedon yhdistämisen, laadun lisäämisen, vaihtoehtojen tarjoamisen ja tapojen muuttamisen arvoja. Havainnot tukevat
toiminnallisen ja mielen hyvinvoinnin kehitystasoja.

SMART WELLBEING -PALVELUT

80

PALVELUIDEN MÄÄRÄ %

Smart wellbeing
-palvelujen
kehittämisessä
avainasemassa
on kehitystason
ja arvojen
tunnistaminen.

Havainnot vastaavat hyvin datan ja digitaalisuuden kehitystä
tunnistetuilla smart wellbeing -kehitystasoilla. Yli 60 prosenttia palveluista tukee toiminnallista hyvinvointia työpaikalla, ja
noin 50 prosenttia palveluista parantaa mielen hyvinvointia.
Palveluista oli myös havaittavissa, että sekä toiminnallisen
että mielen hyvinvoinnin tasoa voidaan kehittää tarjoamalla
digitaalisia malleja. Riittää, että tuotetaan perusdataa käyttäjälle, tunnistetaan siitä käyttäytymismalleja ja opitaan käyttäytymisestä koneoppimisen avulla.

Hyvinvoinnin taso

70

Datan taso
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TASO 2 HENKINEN HYVINVOINTI

TASO 3 SOSIAALINEN HYVINVOINTI

4.1 Esimerkkejä
käyttäjäpalveluista
Haltonin Vario[16] on korkealuokkaisille toimistoille suunnattu palvelu, joka parantaa ilmavirtojen hallintaa ja jakamista sensoriteknologialla sekä näyttää datan LCD-näytöllä.
Tämäntyyppinen ratkaisu sijoittuu ensimmäiselle portaalle
smart wellbeing -kehitystasoilla. Palvelu parantaa työolosuhteiden laatua, mutta käsittelee toiminnallisen hyvinvoinnin
arvoja käytännössä vain tarjoten käyttäjille dataa.
Neurocreaten ratkaisu FlowCreate Innovator[17] auttaa
käyttäjää saavuttamaan töissä flow-tilan, jotta henkilöstön
tuottavuus ja työn laatu paranevat sekä säästyy aikaa. Voimaannuttavan tekoälyalustan kautta palvelu tunnistaa käyttäjäprofiilit ja tarjoaa erilaisia työkaluja, jotka vastaavat parhaiten käyttäjän tarpeita. Ratkaisu sijoittuu smart wellbeing
-kehitystasojen toiselle portaalle, koska palvelu sisältää useita mielen hyvinvoinnin arvoja. Palvelu antaa ja yhdistelee tietoa terveydestä sekä tukee tasapainoisuutta ja tyytyväisyyttä
itseen, työhön ja elämään.
Kolmas porras smart wellbeing -kehitystasoilla tuo mukaan
sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulman. Digitaalisen yhteisön
kautta voidaan vähentää ihmisten kokemaa yksinäisyyttä.
Esimerkkinä tästä kehitystasosta toimii Peerfit[18], jonka
luoma yhteisö ulottuu yrityksen ulkopuolelle. Palvelu mahdollistaa yhteistreenit yhteisön sisällä ja tarjoaa lisäksi palveluntarjoajien verkoston ympäri maata. Palvelua voikin käyttää
toimiston tai asuinympäristön ulkopuolella. Palvelu sisältää
arvoja kaikilta kolmelta kehitystasolta, koska se helpottaa
arkea, yhdistää tietoa, auttaa muuttamaan tapoja ja tarjoaa
yhteisön tuen.

ESIMERKKIPALVELUT KEHITYSTASOILLA
TASO 2

TASO 3

TASO 1
VARIO
datan
tarjoaminen

FLOWCREATE
tasapainon tukeminen,
tyytyväisyys itseen,
työhön ja elämään

PEERFIT
yhteisön
luominen
ja tuki

Smart wellbeing -palvelut

Kuten esimerkkipalveluista on nähtävissä,
smart wellbeing -kehitystasot palvelevat hyvin erilaisia hyvinvoinnin aspekteja. Mitä
korkeammalle kehitystasolle noustaan, sitä
korkeammalla tasolla myös digitaalisuus tai
”fiksuus” on. Riippuu kuitenkin halutuista tuloksista, minkälaisia palveluja hyvinvoinnin kehittämiseksi kannattaa ottaa käyttöön. Näin
ollen ei aina ole tarpeellista edetä korkeimmalle sosiaalisen hyvinvoinnin tasolle.
Lisäksi hyvinvoinnin kehittämisen kannalta on
huomioitava, että korkeammalle tasolle ei
voi edetä, elleivät perusteet ole kunnossa.
Sosiaalisen hyvinvoinnin taso edellyttää aina
toiminnallisen ja mielen hyvinvoinnin tasojen
kehittämistä.

Mitä
korkeammalle
smart wellbeing
-kehitystasolle
noustaan, sitä
tärkeämpää
on datasta
oppiminen.
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4.2 Case-esimerkki ravintola Flavoria
Flavoria[19, 20] on Turun yliopiston kahvila ja ravintola, joka toimii samalla tutkimus- ja kehityslaboratoriona. Flavoria tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kuluttajakokemuksen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, ja ruokailijoiden lisäksi Flavoria palveleekin sekä uraauurtavaa tieteellistä tutkimusta että yritysten kaupallista tutkimusta, muun muassa liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen
kehittämisessä.
Flavoriassa kävijät voivat osallistua tutkimustoimintaan arkensa lomassa MyFlavoria-puhelinsovelluksen ja ruokailutilan yhteydessä toimivan moniaistilaboratorio Aistikattilan avulla. Aistikattilassa tutkitaan systemaattisesti ympäristön vaikutusta esimerkiksi syömiskokemukseen
säätelemällä muun muassa olosuhteita, kuten ääntä, valoa, maisemaa ja tuoksuja. MyFlavoria-sovellusta käyttämällä ruokailijat saavat tietoa syömästään ateriakokonaisuudesta, kuten
sen ravintoarvoista ja kasvisten määrästä.
Sovellukseen kertyy käytön myötä historiatietoa, ja kaikki kertynyt data on anonyyminä tutkijoiden käytettävissä. Trendejä analysoimalla tutkijat voivat seurata esimerkiksi ruokailutottumusten
muutosta. Lisäksi heidän on mahdollista aikaansaada eri keinoin muutoksia ruokailijoiden käyttäytymisessä ja seurata muutosten vaikutuksia.
Ravintolan käytöllä tutkimusalustana tavoitellaan uusia ratkaisuja kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin. Ihmiskunnan haasteena on löytää nopeasti keinoja kestävien ja terveellisten elintapojen helppoon omaksumiseen. Monimutkaisia ongelmia on tärkeää lähestyä monitieteellisesti
ja kokeilevalla otteella. Suurissa globaaleissa haasteissa, kuten ilmastonmuutoksessa, ruoalla
ja ruoantuotannolla on suuri rooli, ja siksi ruokaan liittyvien valintojen ja ruokailukokemuksen
tutkimus on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen.
Flavoria-tutkimusalustaa on rakennettu yhdessä monitahoisen tutkija- ja yritysjoukon kanssa,
joten se on esimerkki uudenlaisesta tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöstä. Yhteisenä tavoitteena on kansalais- ja kuluttajaymmärryksen lisääminen.
Turun yliopistossa Flavoriaa hyödyntävät ja kehittävät aktiivisesti esimerkiksi lääketieteellinen
ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
sekä kauppakorkeakoulu. Mukana ovat olleet yritysmaailmasta Elomatic, Innogiant, Suomen
yliopistokiinteistöt, Fujitsu, Vincit, Granlund, Helvar ja Business Finland sekä ravintolaoperaattorina toimiva Sodexo.
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Ympäristön vaikutusta
syömiskokemukseen voidaan
tutkia säätelemällä tilan
olosuhteita, ääntä, valoa,
maisemaa ja tuoksuja.

”Esimerkiksi tekstiilijätteen kierrättäminen on
suhteellisen helppoa, mutta ruokahävikin ei.
Ruoan säilymisen ja turvallisuusseikkojen
takia tarvitsemme monentyyppisiä innovaatioita ja teknologioita ruuan valmistusprosessiin
tukemaan kestävää kehitystä ja hyvinvointia.
Ruuan syöjä voi valinnoillaan kehittää omaa
hyvinvointiaan. Jos ajatellaan laajemmin,
ensimmäisen vaiheen hyötyjiä ovat ne, jotka
ovat käyneet syömässä Flavoriassa. Toisessa
vaiheessa dataa voidaan hyödyntää
laajemmin jopa eri maissa ja rakentaa
malleja muidenkin käyttöön.”
– Mari Sandell

Ravintola Flavoria Turun yliopistolla.
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5
NÄKÖKULMIA
HYVINVOINNIN
KEHITTÄMISEEN

Markkinaselvitystä varten toteutettiin kahdeksan haastattelua hyvinvoinnin ja kiinteistöalan ammattilaisten kanssa. Aiheena oli toimitilojen käyttäjien hyvinvoinnin kehittäminen. Asiantuntijahaastattelujen perusteella on mahdollista tunnistaa selkeitä smart wellbeingin kehityssuuntia, asiakastarpeita
ja haasteita. Esiin nousseita seitsemää teemaa käsitellään seuraavaksi.

1. Vaivattomuus
• Hyvinvointi lisääntyy, kun resursseja tai aikaa vapautuu tärkeämmille asioille
• Arjen helpottaminen säästää aikaa, rahaa ja vaivaa sekä vähentää stressiä.

”Ideaalitilanne on, että käyttäjä joutuu tekemään hyvin vähän ja saa
silti asian hoidettua optimaalisesti.” – Risto Kivisilta

2. Kaupungistuminen
• Kaupungistumisen megatrendi johtaa kaupunkialueiden tiivistymiseen
• Sijainti ja toimivat kulkuyhteydet tukevat hyvinvointia, mutta yhä tiiviimmissä kaupungeissa
ne voivat aiheuttaa myös negatiivisia vaikutuksia, kuten melua ja päästöjä.

”Ruuhkaisissa keskustoissa ja suurkaupungeissa joudutaan tarjoamaan
enemmän hyvinvointipalveluja ikään kuin korvaamaan ympäristön
aiheuttamaa pahaa oloa.” – Kari Kokkonen

3. Älylaitteet ja kehon mittaaminen
• Rakennuksia monitoroidaan ja sensoroidaan paljon
• Kasvavana trendinä on ihmisten mittaaminen, esimerkiksi erilaisilla aktiivisuusrannekkeilla
• Haasteena yksilönsuoja ja tietoturva.
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“Käyttämällä älysormusta ja sen esille tuomaa tietoa
siitä, milloin stressitaso on korkealla, pystyin pienillä arjen
valinnoilla ja muutoksilla vaikuttamaan hyvinvointiini.
Pienten lasten äitinä huomasin, että samaan aikaan lasten
kanssa herääminen nosti stressitasoa. Kun pistin herätyskellon soimaan varttia aikaisemmin, sain pienen hetken
aikaa itselle ennen aamun aloitusta lasten kanssa. Näin
pienellä muutoksella pystyin tasapainottamaan hyvinvointiani. Älysormuksen visualisoima stressitaso auttoi
oivaltamaan.” – Maiju Vuolle
”Dataa on paljon, mutta sitä pitäisi osata käyttää.
Terveystieto + rakennuksen tiedot, tekoälyä ja analytiikkaa
hyödyntäen voisivat olla ohjaavana tekijänä kiinteistön
olosuhteiden ohjauksessa.” – Jukka Karhu

”Digitaalisia palveluja tulee paketoida tuoteperheiksi.
Yksittäiset sovellukset jäävät irrallisiksi ja helposti
käyttämättä.” – Salla Hanhinen

5. Rahoittaminen ja kustannukset
• Ihmisten hyvinvointi vähentää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä
• Smart wellbeing -ratkaisujen toteuttaminen voi vaatia kiinteistössä
muutoksia, kuten sensoriasennuksia
• Investointien toteuttamisessa sama haaste kuin energiansäästöhankkeissa:
kiinteistönomistaja investoi ja vuokralainen kerää hyödyt?

”Kustannussäästöt ajavat kehitystä eteenpäin. Älykkäillä
sovelluksilla voidaan säästää kustannuksissa ja lisätä
samalla hyvinvointia. Hyödyn täytyy näkyä myös rahassa.”
– Jukka Karhu

4. Hyvinvoinnin ostaminen:
palvelupakettien ja konseptien kysyntä
• Hyvinvointia halutaan ostaa palveluina, jotka on paketoitu
kokonaisuuksiksi yhden luukun periaatteella
• Palveluja ei haluta koota monelta erilliseltä palveluntuottajalta
• Erillisten digitaalisten ratkaisujen ongelmana hidas ja
kallis integrointi.

”Mistä löytyy ratkaisujen toimittajia? Kysyntää on. Keneltä
ostat älykiinteistön, jos se koostuu monista paloista?
Älykiinteistöstä pitäisi luoda tietokoneen kaltainen palvelupaketti. Ensin on rautataso, eli kiinteistössä ilmanvaihto,
lämmitys ja muu perusinfra. Siihen lisätään käyttöjärjestelmä, eli erilaiset tilat, ja lopuksi softa: käyttäjäkokemus
ja palvelut.” – Kari Kokkonen

”Digitaalisessa maailmassa muutoksia voi tehdä nopeasti,
vaikka joka päivä. Fyysisessä maailmassa sensoreiden
lisääminen on hidasta ja kallista. Luultavasti malli tulee
olemaan sellainen, että hyvinvointi on upotettu sopimukseen.”
– Risto Kivisilta

6. Mittaaminen
• Vaikka tietoa kerätään valtavasti (ns. big data), sitä täytyy pystyä myös
hyödyntämään ja jakamaan olennaiseen ja epäolennaiseen
• Hyvinvointia voidaan mitata erilaisten mittareiden kautta, kuten kyselyillä
ja sairauspoissaoloilla
• Hyvinvoinnin vaikutusten mittaaminen on vaikeaa, esimerkiksi työtehokkuus,
sitoutuminen.
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”Läpimurto tapahtuu siinä vaiheessa,
kun saadaan luotettavia menetelmiä smart
wellbeing -investointien taloudellisten
tuloksien ja lisääntyneen hyvinvoinnin
osoittamiseen. Jos esimerkiksi valaistuksen
vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja
tehokkuuteen olisi mahdollista laskea
rahana, asioita tapahtuisi.” – Jukka Karhu

7. Datan hallinta
• Kerätyn datan analysointiprosessi vaatii
kehittämistä
• Onko datan kerääjä, analysoija ja hyödyntäjä
yksi ja sama taho vai kolme eri toimijaa?
• Kenellä on parhaat edellytykset hyödyntää
tietoa liiketoiminnassaan tuottavasti?
• Yksi tapa on, että kiinteistöjen omistajat keräävät
tiedon ja luovuttavat sen palveluntarjoajien
käyttöön: optimointi tuottaa parempaa palvelun
laatua ja kustannussäästöjä
• Palvelupaketin näkökulmasta tiedon hyödyntäjä
voisi olla myös ulkopuolinen taho, joka tuottaa
kiinteistöön palveluja ja lisää hyvinvointia.
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6
MITÄ SELVITYS
PAL JASTI
HYVINVOINNIN
TULEVAISUUDESTA?

Smart wellbeing -palvelut tukevat nykyisin eniten toiminnallista ja mielen hyvinvointia. Sosiaalisen hyvinvoinnin tasoa voidaan kehittää mahdollistamalla tilan käyttäjien fyysistä läsnäoloa ja kohtaamisia, esimerkiksi yhteisöllisillä coworking-tiloilla.
Tilojen ylle voi kutoutua useita erilaisia hyvinvointia tukevia palveluja.
Smart wellbeing -palvelut edellyttävät monen näkökulman yhdistämistä. Toimitilojen käyttäjien hyvinvointia tuetaan monimutkaisessa ekosysteemissä, jossa on useita
toimijoita ja toimialoja. Ekosysteemissä yhdistyvät erilaiset hyvinvointia tukevat prosessit, rakennetun ympäristön kehittäminen, käyttäjäkokemus ja saavutetut tulokset.
Laajimpana tavoitteena on vastata hyvinvointia kehittämällä myös kestävän kehityksen haasteisiin.
Hyvinvointia kehittävät palvelut ovat usein digitaalisia, mutta niiden ei tarvitse olla.
Esimerkiksi yhteisöllisesti koottava palapeli yrityksen taukotilassa on perinteinen ja
käsin kosketeltava hyvinvointipalvelu, joka sisältää arvoja sekä mielen että sosiaalisen hyvinvoinnin tasoilta.
Kuten palvelukatsauksessa havaittiin, sosiaalista hyvinvointia kehittäviä palveluja on
yhä niukasti saatavilla. Tämä on loogista, koska toiminnallisen ja mielen hyvinvoinnin
tasojen täytyy olla kunnossa, ennen kuin voidaan edetä sosiaaliseen hyvinvointiin.
Toisaalta palvelujen vähäisyys voi kertoa siitä, että markkinat käyttäjineen eivät ole
vielä valmiit yhteisöllisyyttä lisääville digitaalisille palveluille.
Digitaalisuudella on suurta potentiaalia ja kysyntää kiinteistöjen käyttäjien hyvinvoinnin kehittämisessä. Suurimmat haasteet liittyvät kustannusrakenteeseen, datan
hallinnan prosesseihin ja analysointiin, palvelupakettien muotoiluun sekä hyvinvoinnin taloudellisten vaikutusten mittaamiseen. Tietoa jakamalla ja rohkeita kokeiluja
tekemällä haasteiden yli on mahdollista päästä yhdessä.
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SMART WELLBEING -PALVELUJEN KEHITTÄMISTEESIT:

1

Kokonaisvaltainen ja
käyttäjäkeskeinen
hyvinvointipalvelujen
kehittäminen
tunnista kehitystasot ja arvot.

4

Konseptoidut
ratkaisut:
tee hyvinvointipalvelujen
ostamisesta helppoa.

7

Mittaaminen:
mittaa hyvinvoinnin
kehittämisen vaikuttavuutta
käytä ekologisia, taloudellisia
ja sosiaalisia mittareita.

2

Monitasoinen hyvinvointitieto:
tunnista tiedon keräämisen,
analysoinnin ja uudelleen käytön
mahdollisuudet palvelusisällön
tuottamisessa.

5

Jatkuva kehittäminen:
opi käyttäjien valinnoista ja
palvelun tuottamasta datasta
luo ennustavia malleja
tekoälyn avulla.

8

Kustannusrakenne:
mieti, kuka kehittämisen rahoittaa
päätä, sisällytetäänkö kustannukset
olemassa oleviin palveluihin, luodaanko
erillinen lisäpalvelu vai maksaako
investointi itsensä takaisin
kustannussäästöinä.

3

Palvelupakettien luominen:
ymmärrä käyttäjän
hyvinvointiarkea
luo ymmärryksen pohjalta
kokonaisvaltaisia palvelupaketteja.

6

Fyysinen työympäristö
hyvinvoinnin alustana:
tunnista, miten työympäristöjen
on muututtava digitalisaatiossa.

9

Kestävä kehitys:
tunnista, miten hyvinvoinnista
saa myös kestävän kehityksen
kilpailuetua.

Granlund | Smart wellbeing 2019 -markkinaselvitys – Hyvinvointipalvelut älykkäissä kiinteistöissä

25

6.1 Tärpit smart wellbeing -toimijoille
KIINTEISTÖN KÄYTTÄJÄLLE:

PALVELUN KEHITTÄJÄLLE:

KIINTEISTÖN OMISTAJALLE:

•

Varmista, että organisaatio on sitoutunut
hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen
kehittämiseen

•

Ymmärrä asiakkaan tarpeet ja kehitä
palveluja yhdessä hänen kanssaan

•

Ymmärrä asiakastarpeet ja kehitä tiloja
yhdessä vuokralaisen kanssa

•
Kehitä hyvinvointia ergonomian lisäksi
palautumisen ja yhteisön kannalta smart
wellbeing -kehitystasojen mukaisesti

Varmista, että palvelu on integroitavissa
kiinteistön järjestelmiin

•

•

Varmista, että kiinteistön järjestelmät
ovat valmiit smart wellbeing -palvelujen
toteuttamiselle

•

Tuota käyttäjälle lisäarvoa smart
wellbeing -kehitystasojen mukaisesti

•

Varmista, että kiinteistö tukee muuntojoustoa

•

Huomioi sosiaalinen ja ekologinen
kestävyys kiinteistökehityksessä

•
•

Huomioi henkilöstön erilaisia
hyvinvointitarpeita
Ole valmis investoimaan hyvinvointiin
ja smart wellbeing -palveluihin

•

Tee palvelun käyttäjän arjesta helppoa
paketoimalla ja konseptoimalla palvelut
Kestävää ja toimialaa uudistavaa
liiketoimintaa.

Parempaa tuottavuutta, sitoutuneet
työntekijät ja vähemmän kustannuksia
(esim. sairauspoissaolot).
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Parempaa tuottavuutta,
asiakastyytyväisyyttä ja –uskollisuutta.

7
Virpa D -projekti on osa Virpa-hankekokonaisuutta, jossa keskitytään kiinteistöliiketoiminnan alalla käynnissä oleviin ja toimialaan läheisesti liittyviin kehittämisprojekteihin, jotka
yhdistävät eri toimialoja. Yliopistojen ja yrityselämän yhteisprojekti Virpa D:ssä kehitetään
uusia palveluja ja ratkaisuja kiinteistö- ja toimialasektorille. Markkinaselvityksessä esitelty
case-esimerkki Ravintola Flavoria on yksi Virpa D -hankkeen projekteista.
Virpa D:n tavoitteena on luoda maailmanluokan käyttäjäkokemuksia toimitilojen käyttäjien
työn tuottavuuden, arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uusien käyttäjäpalvelujen kehittämisen lisäksi projektissa tehdään tutkimusta, joka liittyy käyttäjäpalvelujen tulevaisuuden tarpeisiin, käyttäjäkokemuksen muotoiluun, liiketoimintamalleihin, datan keräämiseen ja analytiikkaan sekä digitaalisten alustojen arkkitehtuuriin.

MARKKINASELVITYKSEN
TEKIJÄT

Tämä markkinaselvitys on laadittu yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Kiitos kaikille
työhön ja kommentointiin
osallistuneille sekä
asiantuntijoille haastatteluista.
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Vitalija Danivska

Suvi Nenonen

Vitalija Danivska on vuonna 2018 Aalto-yliopistosta väitellyt tutkija, joka jatkaa tutkimustyötään Tampereen yliopistossa. Hänen
tutkimuksensa keskittyy työympäristöjohtamiseen ja työympäristöjen palvelullistamiseen erityisesti käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Hänen muut tutkimuskohteensa liittyvät hyvinvointiin ja
digitaalisiin ratkaisuihin rakennetussa ympäristössä.

Suvi Nenonen on dosentti Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy käytettävään rakennettuun ympäristöön ja
yhteiskehittämiseen. Uusimmat hankkeet liittyvät tilojen, paikkojen ja todellisuuksien merkitykseen yksilön ja organisaation hyvinvoinnissa ja toiminnassa.
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Anniina Peltonen

Meryem Capkan

Anniina Peltonen on Granlund Consultingin ympäristöasiantuntija, joka työskentelee kestävän kehityksen ja ympäristöjohtamisen teemojen kanssa. Lisäksi hän kehittää sisäisesti johtamisjärjestelmiä ja organisaatiokulttuuria.

Meryem Capkan on energia-alan opiskelija Aalto-yliopistossa.
Hän työskentelee Granlund Consultingilla harjoittelijana ihmisten ja kiinteistöjen hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävissä hankkeissa.
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7.1 Haastatellut henkilöt
Gofore Oyj: Maiju Vuolle, Palvelumuotoilija |
Granlund Oy: Nina Puttonen, HR-asiantuntija |

Granlund Oy: Jukka Karhu, Osastonjohtaja, Rakennusautomaatio
Kielo Office Solutions Oy: Anna Väisänen, Palvelupäällikkö

Mehiläinen Oy: Panu Aalto, Työterveyspsykologi |
Technopolis: Risto Kivisilta, Tietohallintojohtaja |

SYK Oy: Salla Hanhinen, Johdon assistentti, Sygge-työympäristökonseptin koordinaattori
Technopolis: Kari Kokkonen, Kiinteistöliiketoiminnan johtaja

Turun yliopisto: Mari Sandell, Apulaisprofessori, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
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