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MISSÄ OLET HUOMENNA 
TÖISSÄ JA MITÄ 
SILLÄ ON VÄLIÄ?

ESIPUHE

SÄHKÖTYÖPÖYTÄ JA MUKAVA ASENTO. Läppäri, Teams 
ja “näkyykö?”. Laiturinnokka ja linnunlaulu. Kotitoi-
misto ja kirkuvat kakarat. Kollegojen jutunpurske ja 
flow-fiilis. Kivijalan kahvila ja asiakkaan ongelmat. 
Juoksulenkki, airpodit, osavuosikatsaus ja vaihtuvat 
maisemat. Co-working -tila ja nikotiinipurkankatkui-
nen hattupäinen hipsteri.
 Työnteon tavat ja paikat ovat monipuolistu-
neet parissa vuodessa. Toiset antavat työn ja huvin 
sekoittua tehden töitä purjeveneeltä, mökiltä, kotoa, 
kivijalan kahvilasta tai co-working -tilasta, toiset taas 
ovat rutinoituneita pääkonttorifaneja tavatakseen 
ihmisiä, maksimoidakseen ergonomian tai ehkäpä 
pitääkseen työn ja huvin erillään.
 Paikasta riippumatonta asiantuntijatyötä on 
tehty jo ainakin 2000-luvun alusta lähtien, mutta 

korona mullisti toimistotyöläisten arjen pysyvästi. 
Massiivinen mittakaava ja vauhti, joilla etätöihin 
siirryttiin, loi uusia haasteita ja mahdollisuuksia niin 
työntekijöiden jaksamiselle kuin organisaatioiden joh-
tamiskäytänteille ja kulttuureille.
 Pandemian hellitettyä ihmiset ovat osittain 
palanneet toimistoille – ehkäpä rutiineja, luovuutta 
ja tiimejään etsimään. Spekulaatioita toimistojen 
kuolemasta, toimitilatarpeen vähenemisestä, 
hiljaisesta irtisanoutumisesta, uupumuksesta, arjen 
tasapaino(ttomuude)sta, hyvinvoinnista ja minkään 
muuttumattomuudesta on esitetty mediassa poukkoi-
levana uutisvirtana.
 Samaan aikaan, kun yksilöiden, tiimien ja orga-
nisaatioiden arjet ovat muuttuneet, me kiinteistöke-
hittäjät, kaupungin virkamiehet, toimitilavuokralaiset 
ja kiinteistöjen omistajat raavimme entistä inten-
siivisemmin päitämme miettien, miten muutokset 
vaikuttavat kaupunkien, kaupunginosien, kortteleiden, 
asuntojen ja toimistojen suunnitteluun.
 Kysymysten tulva surffitukkani hautomassa 
aivokopassa on loputon:
 Miten tukea yritysten kulttuuria? Mikä on 
sopiva määrä tilaa missäkin ympäristössä millekin 
toiminnolle? Miten sitouttaa työntekijät organisaa-
tioon? Olisiko tiloja järkevää jakaa? Onko hiilija-
lanjäljen minimointi tärkeämpää kuin työntekijän 

psyykkinen terveys?  Miten tukea eri elämäntilantei-
ta? Miksei kaikki tekniikka voisi aina toimia?
 Voisimme spekuloida loputtomiin. Halusimme 
kuitenkin ymmärtää, mitä aivo- ja intuitiotutkimuk-
sen, rekrytoinnin, työnteon ja työympäristöjen asi-
antuntijat sekä tavalliset tietotyöläiset työnteosta 
ajattelevat. Niinpä lähdimme yhdessä strategiayhtiö 
Un/knownin asiantuntijatiimin kanssa haastattele-
maan heitä ja etsimään vastauksia mielessä myller-
täviin kysymyksiin.
 Tutkimustyön myötä vahvistui fiilis siitä, että tule-
vaisuuden toimistokonsepti on riippuvainen yrityksen 
kulttuurista – ja toisinpäin. Tämä 13 asiantuntijan ja 
yli 550 tietotyöläisen näkemyksiin pohjaava tutkielma 
auttaa meitä ymmärtämään syvemmin, miten voimme 
yhdessä kaupunkilaisten ja organisaatioiden kanssa 
kehittää entistä kestävämpiä, merkityksellisempiä ja 
viihtyisämpiä ympäristöjä työntekoon, vapaa-aikaan, 
asumiseen ja itsensä toteuttamiseen.
 Työskenteletpä mistä ja milloin vain, koko 
tiimimme toivoo, että julkaisu tuo uusia näkökulmia 
työsi tulevaisuuteen. Kontollasi on enemmän valtaa 
ja vastuuta omasta työstäsi kuin kenties koskaan 
aiemmin.

NCC:n kehitystiimin puolesta, konttorihippi
EELIS RYTKÖNEN
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NÄIN TUTKIMUS TEHTIIN
HAASTATELLUT ASIANTUNTIJAT
Niina Sihto, osakas, vanhempi suunnittelija, Fyra Oy
Milka Kortet, johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry
Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oy
Asta Raami, vapaa tutkija, kouluttaja ja tietokirjailija, Innerversity Oy
Antti Pitkänen, chief experience officer, Agileworks Oy
Liisa Holma, toimitusjohtaja, Un/known Oy, Lähtijät-podcast
Alf Rehn, professori, Etelä-Tanskan yliopisto
Sofia Jakas, johtaja, JLL
Pietari Päivänen, johtaja, Supercell Oy
Terhi Klemetti, perustajaosakas, The X Search Oy
Vitalija Danivska, tutkija, Breda ammattikorkeakoulu, Hollanti
Suvi Nenonen, johtava asiantuntija, Helsingin yliopisto
Minna Huotilainen, professori, aivotutkija, Helsingin yliopisto

MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUS
Kyselytutkimus suurten kaupunkien tietotyöläisille, N=586.
Tiedonkeruu touko-kesäkuu 2022.

TYÖRYHMÄ Sampo Axelsson, Ulla Holma, Uku Jaatinen, Maria Monikainen, Eelis Rytkönen, Miia Savaspuro, Marjo Totro, Fanni 
Tuomisto  AINEISTON KERUU Un/known Oy  TOIMITTAJA Miia Savaspuro  VISUAALINEN SUUNNITTELU Double Happiness Oy 
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Kokoaikainen paluu toimistolle 
ei ole enää mahdollista

Lyhyempi työaika on totta
jo lähitulevaisuudessa

Yrityskulttuuri vaatii
määrätietoista johtamista

Ihmiset tulevat toimistolle
etsimään luovuutta ja toisiaan

Työntekijöillä on enemmän 
valtaa kuin koskaan teollistumi-
sen jälkeisen ajan historiassa

TYÖN TEKEMISTÄ EI 
VOI ENÄÄ NÄYTELLÄ

SIELUTTOMIEN KONTTO-
REIDEN AIKA ON OHI

TEKIJÄT VAATIVAT,
TYÖNANTAJA PALVELEE
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VIISI TRENDIÄ, JOTKA MUOKKAAVAT TYÖN TULEVAISUUTTA



1
Hybridityö 
muuttaa 
asenteita

Hybridityö on uusi normaali

Työntekijät haluavat vapauden valita, missä työtään tekevät

Hyvinvoinnin, inhmillisyyden,vastuullisuuden ja arvojen 
merkitys korostuu

→

→

→

KOKOAIKAINEN PALUU TOIMISTOLLE EI OLE ENÄÄ MAHDOLLISTA

2022 © UNKNOWN
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Hybridityö
muuttaa
asenteita

HISTORIANKIRJAT TULEVAT MUISTAMAAN alkuvuoden 2020 pisteenä, jossa 
toimistotyöläisten elämä muuttui pysyvästi. Alkoi myllerrys, jonka seuraukset 
ravistelevat kaikkia tietotyötä tekeviä organisaatioita vielä pitkään senkin 
jälkeen, kun koronapandemiasta on päästy eroon.
 Nyt kun teollistumisen jälkeisen aikakauden laajamittaisinta etätyötä on 
takana yli kaksi vuotta, on selvää, että paluuta vanhaan ei enää ole. Tulevai-
suudessa etätyötä tekee suurempi osa työntekijöistä kuin koskaan aiemmin 
kodin ulkopuolella tehtävän työn historiassa.
 NCC:n kesäkuussa 2022 toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 72 
prosenttia suomalaisista tietotyöläisistä kokee koronan tuomien muutosten 
parantaneen elämänlaatuaan. 79 prosenttia voisi tulevaisuudessa työsken-
nellä yrityksessä, joka toimii kokonaan etänä. Noin puolet sanoo, että vapaus 
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TIETOTYÖLÄISISTÄ 
KOKEE KORONAN 
TUOMIEN MUUTOSTEN 
PARANTANEEN 
ELÄMÄNLAATUAAN.

72%

työskennellä missä haluaa on yksi neljästä tärkeimmästä kriteeristä 
seuraavan työpaikan valinnassa.
  ”Asiantuntijatyössä ei tulla koskaan enää palaamaan aikaan, jossa 
oltiin viisi päivää viikossa toimistolla. Ihmisille pitää entistä paremmin 
perustella, miksi heidän kannattaisi tulla sinne”, sanoo Teknologiateolli-
suuden johtava asiantuntija Milka Kortet.

HYBRIDITYÖ MUUTTAA ASENTEITA
TYÖN UUDET KASVOT



LÄHTEÄKÖ TOIMISTOLLE VAI JÄÄDÄKÖ 
KOTIIN – MITKÄ OVAT JOKAPÄIVÄISEN 
VALINNAN TÄRKEIMMÄT AJURIT?
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50%
35% 25% 21%

LÄHDEN TOIMISTOLLE, KOSKA JÄÄN KOTIIN, KOSKA

"Haluan
nähdä

kollegoitani"

"Pystyn 
keskittymään 
paremmin"

"Olen 
kyllästynyt 

olemaan kotona"

66%

"Säästän aikaa, 
kun ei tarvitse 

liikkua"

45%

"Pystyn
keskittymään 
paremmin"

45%

"Työn ja vapaa-ajan 
yhdistäminen on 

helpompaa"

14%
"Toimistolla 
oleminen on 
stressaavaa"

"Työnantajani 
pitää sitä 

hyvänä asiana"

Mitkä syyt vaikuttavat siihen, että jäät kotiin / menet toimistolle tekemään töitä? (Valitse 1-3 itsellesi tärkeintä 7 vaihtoehdosta). Kyselytutkimus suurten kaupunkien tietotyöläisille 5-6/2022, N=586. 



Samaa sanoo asiantuntijoiden ja johdon rekrytointiin erikoistuneen The X 
Searchin perustajajäsen Terhi Klemetti.
 ”Rekrytoitavat ihmiset edellyttävät nykyään mahdollisuutta joustavaan 
työhön. Muusta ei edes keskustella, se on työpaikan vastaanottamisen 
edellytys. Vastuu- ja vapauskysymykset ovat erittäin tärkeitä ja tulevat 
korostumaan pandemian jälkeisessä työkulttuurissa.”
 Professori, aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta arvelee,
että tulevaisuudessa tietotyön suurin muutos liittyy juuri siihen, missä ja 
keiden kanssa sitä tehdään.
 ”Ihmiset muuttuvat yhä vaativimmiksi sekä tilojen, niiden sijaintien että 
työkalujen ja ihmisten suhteen. He pohtivat yhä tarkemmin, missä, milloin ja 
keiden kanssa töitään tekevät.”
 Pandemia muutti työn tekemisen status quota. Alkuvaiheen etätyökes-
kustelusta on päästy eteenpäin kohti etä- ja lähityön joustavaa yhdistämistä. 
Siitä on tullut lyhyessä ajassa niin yleistä, että hybiridityöstä puhutaan uutena 
normaalina. 
 Asiantuntijoiden mukaan hybridityö on muutakin kuin vain keskustelua siitä, 
ollaanko etänä vai toimistolla. Kyseessä on syvällisempi ajattelu- ja toiminta-
tapojen muutos. Työhön liittyy nyt useampia ulottuvuuksia kuin koskaan 
aiemmin: henkinen ja fyysinen hyvinvointi, inhimillinen johtaminen, yhteisöllisyy-
den ylläpitäminen, sitoutuminen omaan työyhteisöön, etä- ja lähityön yhdistä-
minen, digitaalisten työkalujen sujuva käyttö, kotien soveltuvuus työskentelyyn 
ja toimistotilojen funktio.
 Ennen kaikkea työhön liittyy kysymys siitä, miten työ määritellään ja mihin 
ihmiset haluavat kallisarvoisen aikansa käyttää.
 Huotilainen muistuttaa, että inhimillinen kohtaaminen ja joukkoon 
kuulumisen tunne on yksi ihmisen tärkeimmistä perustarpeista. Se koki 

pandemian aikana niin kovan kolauksen, että yhteistyön ja yhdessä 
tekemisen ja olemisen arvo ymmärretään nyt ihan uudella tavalla. Siksi 
ihmiset haluavat olla toimistolla ja nähdä toisiaan myös tulevaisuudessa.
 Kohtaamisten ja toimistolla olemisen pitää kuitenkin tapahtua oma-
ehtoisesti. Säännöt, joissa työntekijät pakotetaan toimistolle tavan vuoksi 
vaikkapa maanantaisin ja perjantaisin, on Huotilaisen mukaan ”kuolleena 
syntynyt ajatus”.
 Kaikki eivät tähän kuitenkaan usko. Apple ilmoitti elokuussa 
kutsuvansa kaikki Kaliforniassa sijaitsevan päämajansa lähellä asuvat 
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”IHMISET MUUTTUVAT YHÄ VAATIVIMMIKSI 
SEKÄ TILOJEN, NIIDEN SIJAINTIEN, 
TYÖKALUJEN JA IHMISTEN SUHTEEN. HE 
POHTIVAT YHÄ TARKEMMIN, MISSÄ, MILLOIN 
JA KEIDEN KANSSA TÖITÄÄN TEKEVÄT.”
– AIVOTUTKIJA MINNA HUOTILAINEN

TEKIJÄT VAATIVAT,
TYÖNANTAJA PALVELEE
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työntekijät palaamaan toimistolle vähintään kolmena päivänä viikossa. Tiistait 
ja torstait ovat yhtiön ilmoituksen mukaan kaikille pakollisia toimistopäiviä, 
minkä lisäksi tiimit päättävät yhdessä kolmannesta lähityöpäivästä. Yhtiön toi-
mitusjohtaja Tim Cook perusteli sääntöä työntekijöille sähköpostitse sillä, että 
kasvokkain tapaaminen on olennainen osa Applen yrityskulttuuria ja että lait-
teistojen kehittäminen vaatii fyysistä läsnäoloa. Käytäntö leviää Kaliforniasta 
myöhemmin myös muihin Applen toimistoihin ympäri maailmaa.
 Myös Googlen omistaja Alphabet on vaatinut työntekijöitään toimistolle 
kolmena päivänä viikossa. Sen sijaan muun muassa Meta ja Amazon sallivat 
yhä joustavan etätyömallin.
 Hybridityöhön siirtyminen ja sen toimivien käytäntöjen opetteleminen on 
ollut organisaatioille jättimäinen luottamusharjoitus. Se on laittanut uusiksi 

paitsi suhtautumisen työn tekemisen fyysiseen paikkaan, myös työaikaan, 
työtapoihin, kulttuuriin ja johtamiseen.
 ”Tärkeä oppi tässä kaikessa on luottamus. Se on puuttunut monista 
organisaatioista. Etätyöhön ei ole suhtauduttu luottamuksella, vaan 
jopa eräänlaisena palkintona. Tämä on nyt täysin mennyttä aikaa”, 
Huotilainen sanoo.
 Keskeistä on ollut ymmärtää, että ihmisiä ei voi enää pakottaa 
tiettyyn muottiin. Tämä on ollut iso oppi jopa vapaan ja joustavan työn 
pioneereille.
 ”Työelämä on muuttunut niin, että konsernin pitää pystyä tarjoamaan 
aika yksilöllinen työntekijäkokemus”, sanoo ohjelmistokehitystä ja it-
konsultointia tarjoavan Goforen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Timur Kärki.
 Goforessa ketterät mallit ja joustavan työn käytännöt ovat olleet 
käytössä jo 20 vuotta. Silti yhtiössä jouduttiin pandemian myötä 
pohtimaan, miten se suhtautuu eri puolilla Suomea asuviin ihmisiin ja 
miten yhteisöllisyyttä ja sitoutumista vaalitaan.
 ”Mekin pohdimme joskus ihan hassusti, että voidaanko ottaa työnteki-
jöitä vaikkapa Kajaaniin. Nyt on itsestään selvää, että tietenkin voidaan.”
 Kärjen mukaan olennaista on arvon tuottaminen työntekijälle.
 ”Tähän liittyy elementtejä, joita ei ihan vielä täysin ymmärretä. 
Olennaista on oivaltaa, että saman organisaation sisällä on hyvin 
erilaisia työntekijäkokemuksia. Arvopohja voi olla yhteinen, mutta 
ihmisten todellisuudet eivät ole keskenään samanlaiset. Siksi sellaiset 
yritykset, jotka ajattelevat, että meillä on nyt nämä säännöt tai tämä 
yksi tapa olla, jota toteuttaa hyvin homogeeninen joukko ihmisiä, tulevat 
olemaan vaikeuksissa.”
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2
Työn tekemistä 
ei voi enää 
näytellä

Keskustelu nelipäiväisestä työviikosta yleistyy

Aika työn mittarina menettää merkitystään

Onnistuminen ja rahallinen arvo määräytyy tulosten 
ja tehokkuuden perusteella

→

→

→

LYHYEMPI TYÖAIKA ON TOTTA JO LÄHITULEVAISUUDESSA

TYÖN TEKEMISTÄ EI VOI ENÄÄ NÄYTELLÄ
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VIISI PÄIVÄÄ TÖISSÄ, KAKSI PÄIVÄÄ VAPAALLA. Suomalaisten viikkorutiini on 
pysynyt muuttumattomana lähes 60 vuotta. Edellisen kerran työaikaa rukattiin 
uusiksi 1966, kun lauantaista tuli virallinen vapaapäivä. Laki kahdeksan tunnin 
työpäivästä taas on yhtä vanha kuin Suomi itsekin, 105 vuotta. Nykyisin keski-
määräinen säännöllinen viikkotyöaika on 37,5 tuntia eli noin 7,5 tuntia päivässä 
viitenä päivänä viikossa.
 Työajan pituus nousee julkiseen keskusteluun säännöllisin väliajoin, mutta 
viralliseen työaikaan ei ole koskettu vuosiin. Tuorein muutos on vuodelta 2016, 
jolloin Sipilän hallitus runnoi läpi kuuluisan kilpailukykysopimuksen. Paljon 
porua aiheuttanut sopimus pidensi suomalaisten työaikaa lopulta vain noin 
puoli tuntia viikossa.
 Vuoden 2020 alussa Suomessa astui voimaan uusi työaikalaki. Lakia 

säädettiin vastaamaan paremmin työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, 
kuten ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon yleistymiseen. Laissa 
työpaikoille annetaan välineitä tehdä organisaatiokohtaisia aikaratkaisuja, 
kuten sopia nykyistä väljemmin liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työ-
aikapankin käytöstä. Laki kuitenkin edelleen määrittelee, että säännöllinen 
työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. 
 Vuonna 2019 silloinen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin 
visioi, että suomalaiset voisivat tulevaisuudessa siirtyä nelipäiväiseen 
työviikkoon. Marinin mukaan näin ihmisille jäisi enemmän aikaa perheelle 
ja läheisille, harrastuksille, taiteelle ja sivistykselle. Jaksaminenkin 
paranisi, kun ihmisillä olisi enemmän aikaa palautua. Ajatus ei ollut uusi. 
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Vastaavaa on ehdotettu Suomessa monta kertaa ennenkin. Marinin ehdotuksen 
saama vastaanottokaan ei ollut uusi: oppositio ja elinkeinoelämä tyrmäsivät, 
työntekijäjärjestöt ja suuri yleisö kannattivat.
 Koronan myötä työaikakeskustelu aktivoitui jälleen. Pandemian aikana 
moni havahtui kyseenalaistamaan totuttuja tapoja ja konventioita. Etätöissä 
istuneet tietotyöläiset huomasivat, että samat työt voi tehdä lyhyemmässäkin 
ajassa. Moni ryhtyi pohtimaan arvojaan syvällisemmin: mihin asioihin haluan 
kallisarvoisen aikani käyttää? Käytänkö sen tavalla, jonka koen aidosti mie-
lekkääksi? Voisinko tehdä kuusituntista työpäivää ja käyttää vapautuvat pari 
tuntia ulkoiluun, liikuntaan, museovierailuihin, lasten läksyissä auttamiseen tai 
vaikkapa villapaidan kutomiseen?
 Tätä julkaisua varten haastatelluista asiantuntijoista moni uskoo, että 
kunhan hybridityön pelisäännöt opitaan paremmin ja vanhoista ajattelumalleis-
ta päästään eroon, siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon on vain ajan kysymys.
 NCC:n teettämässä kyselytutkimuksessa peräti 88 prosenttia toimi-
henkilöistä siirtyisi nelipäiväiseen työviikkoon, jos se olisi mahdollista 
palkan tippumatta. Lähes puolet on kiinnostunut lyhyemmästä työviikosta 
siinäkin tapauksessa, että palkka pienenisi. 56 prosenttia vastaajista sanoo 
pystyvänsä tekemään nykyiset työtehtävänsä neljässä päivässä.
 ”Yhä enemmän ihmiset pohtivat, kannattaako työtä tehdä näin paljon. 
Tai mitä järkeä on viikkotyöajassa, kun asiantuntijatyöhön liittyvä ajatustyö 
tapahtuu muutoinkin kuin työaikana”, sanoo Teknologiateollisuuden johtava 
asiantuntija Milka Kortet.
 Ylipäätään aika työn ja palkanmaksun mittarina saa osakseen yhä 
enemmän kritiikkiä. Työ muuttuu projektiluonteisemmaksi ja verkostomaisem-
maksi, ajasta ja paikasta riippumattomammaksi ajatustyöksi. Onnistumista on 
vaikea mitata ajassa.

 ”Uskon itse nelipäiväisen työviikon tulemiseen jo lähitulevaisuudes-
sa. Työtä pitäisi ehdottomasti mitata ajan sijaan tehokkuuden ja tulosten 
kautta”, sanoo The X Searchin perustajajäsen Terhi Klemetti.
 Seuraava iso työaikalain muutos saattaa olla lähempänä kuin arvaam-
mekaan. Isossa-Britanniassa aloitettiin keväällä 2022 kokeilu, jossa yli 
3000 työntekijää 70:stä eri yrityksestä siirtyi tekemään nelipäiväistä 
työviikkoa ilman, että heidän palkkansa laskee. Kokeilun on sanottu olevan 
maailman suurin työaikapilotti, jonka tarkoituksena on testata, parantaako 
lyhyempi työaika ihmisten hyvinvointia, motivaatiota ja tehokkuutta.
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MONI ASIANTUNTIJA USKOO, ETTÄ 
KUNHAN HYBRIDITYÖN PELISÄÄNNÖT 
OPITAAN PAREMMIN JA VANHOISTA 
AJATTELUMALLEISTA PÄÄSTÄÄN 
EROON, SIIRTYMINEN NELIPÄIVÄISEEN 
TYÖVIIKKOON ON VAIN AJAN KYSYMYS. TYÖN TEKEMISTÄ EI VOI ENÄÄ NÄYTELLÄ
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 Taustalla on myös yritys houkutella pandemian aikana irtisanoutuneita ihmisiä 
takaisin töihin ja saada heidät pysymään saman työnantajan palveluksessa 
pidempään.
 ”Kelloa ei voi enää kääntää takaisin pandemiaa edeltävään aikaan. Ihmisten 
silmät avautuivat toden teolla huomaamaan, mikä on terveellinen työn ja 
vapaa-ajan välinen tasapaino. Yrityksissä ymmärretään yhä paremmin, että 
kannattaa keskittyä työn laatuun, ei siihen käytettyjen tuntien määrään”, 
kommentoi hankkeen vetäjä Joe O’Connor The Guardianille.
 Milka Kortetin mielestä pandemia sai aikaan sen, että työn näyttelemisen aika 
on ohi. Enää toimistolle ei voi mennä kuluttamaan kelloa ja esittämään töiden 
tekemistä. 
 ”Meillä työlainsäädäntö on tehty suojelemaan työntekijää. Se on lähtökohtai-
sesti ja tarkoitukseltaan hyvä, mutta laahaa tosi paljon jäljessä. Se ei sovi tähän 
aikaan eikä resonoi nuoriin sukupolviin. He haluavat venyttää päivää jossain 
kohtaa ja ottaa toisessa kohtaa rennommin. He eivät halua sitoutua pitkiksi 
ajoiksi yhteen työnantajaan, vaan tehdä töitä projektiluonteisemmin.”
 Kortet on varma, että aika tuottavuuden mittarina katoaa tulevaisuudessa. 
 ”Se korisee vielä henkitoreissaan mutta kuolee jossain vaiheessa pois.
Ei ehkä vielä viidessä vuodessa, mutta viimeistään kymmenessä.”
 Hän on kehityksestä myös huolissaan.
 ”Jos me emme saa palautettua villeille laitumille lähteneitä osaajia takaisin 
yrityksiin, siellä ei ole tekijöitä. Me näivetymme, jos yritykset eivät pysty 
vastaamaan tarjouksiin, palvelemaan asiakkaita eikä tilauksille ole tekijöitä. 
Verotulot pienenevät ja samaan aikaan kulut sote-sektorilla kasvavat. Yhtälö on 
kestämätön.”

TYÖN TEKEMISTÄ EI VOI ENÄÄ NÄYTELLÄ
TYÖN UUDET KASVOT
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”AIKA 
TUOTTAVUUDEN 
MITTARINA 
KORISEE VIELÄ 
HENKITOREISSAAN, 
MUTTA KUOLEE 
JOSSAIN VAIHEESSA 
POIS. EI EHKÄ 
VIELÄ VIIDESSÄ 
VUODESSA, MUTTA 
VIIMEISTÄÄN 
KYMMENESSÄ"
– MILKA KORTET



14/28

PARAS KULTTUURI VOITTAA
TYÖN UUDET KASVOT3

Paras
kulttuuri
voittaa

Työntekijöiden valta kasvaa

Parhaat osaajat saa se, joka tarjoaa parhaan kulttuurin

Kulttuuria johdetaan strategisemmin ja määrätietoisemmin

→

→

→

YRITYSKULTTUURI VAATII MÄÄRÄTIETOISTA JOHTAMISTA



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ALIVALTIOSIHTEERI ELINA PYLKKÄNEN 
on kutsunut pandemian jälkeistä työmarkkinoiden muutosta suurimmaksi 
murrokseksi sitten toisen maailmansodan, jolloin naiset tulivat ryminällä 
työelämään. Murros liittyy ennen kaikkea demografiaan: työmarkkinoilta 
poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne tulee.
 Työvoimapula on monilla aloilla kroonistunut. Vaikein tilanne on sote-
sektorilla, mutta työntekijöitä on ollut vaikea löytää myös muun muassa
hotelli- ja ravintola-alalle sekä rakennusteollisuuteen. Työntekijöistä
kisataan myös asiantuntija- ja johtajamarkkinoilla.
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Paras
kulttuuri 
voittaa PARAS KULTTUURI VOITTAA

TYÖN UUDET KASVOT
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 ”Talent war on kiristynyt helkkaristi”, sanoo professori Alf Rehn Etelä-
Tanskan yliopistosta.
 ”Data scientistit, koodarit, markkinointiväki, insinöörit, kaikki revitään 
käsistä. Koulutusjärjestelmä ei tunnu pysyvän perässä missään Pohjoismaissa 
eikä maahanmuuttajia ole tarpeeksi.”
 Kilpailu työvoimasta on johtanut siihen, että työnantajien on entistä 
tarkemmin kiinnitettävä huomiota työoloihin. Palkalla voi kilpailla tiettyyn 
pisteeseen asti, mutta sen jälkeen muut asiat ratkaisevat. Erityisesti nuoret 
ovat hyvin kiinnostuneita siitä, millainen kulttuuri organisaatiossa on.
NCC:n kyselytutkimuksessa ilmeni, että kulttuuri, arvot ja johtaminen ovat 
keskeisessä roolissa uutta työpaikkaa valittaessa. 47 prosenttia vastaajista 
sanoo, että johtaminen ja vapaus työskennellä missä tahansa vaikuttavat 
työpaikan houkuttelevuuteen. 43 prosenttia kokee työn antaman merkityksen 
tunteen tärkeäksi valintakriteeriksi.
 Useat tätä julkaisua varten haastatellut asiantuntijat uskovat, että kulttuu-
rista tulee organisaatioiden tärkein strateginen kilpailutekijä kiristyvillä työnte-
kijämarkkinoilla. Sitouttaminen, työnantajamielikuva, motivaatio, kehittyminen 
ja oppiminen tapahtuvat vain, jos organisaatio tekee johtamisesta, työoloista, 
ilmapiiristä, urapoluista ja työn sisällöstä strategisesti keskeisen osa-alueen.
 Käytännössä se tarkoittaa, että HR-henkilöstön määrää pitää kasvattaa ja 
organisaatioissa täytyy olla joku, jonka vastuulla on kulttuurin määrätietoinen 
johtaminen.
 ”Organisaatiot tekevät ison virheen, jos kulttuurityöllä ei ole omistajaa. Sitä 
pitää johtaa strategiaan pohjautuen ja yhteistä päämäärää kohti. On mennyttä 
maailmaa, jos johtoryhmä päättää yrityksen arvot ja olettaa, että ihmiset 
alkavat sitten elää niiden mukaisesti”, sanoo kiinteistökonsulttiyhtiö JLL:n 
johtaja Sofia Jakas.

KENEN PITÄISI PÄÄTTÄÄ 
KUINKA PALJON OLLAAN 
ETÄNÄ JA KUINKA PALJON 
TOIMISTOLLA?

TIIMIN YHDESSÄ

TYÖNTEKIJÄN ITSENSÄ

SUORAN ESIHENKILÖN

YLIMMÄN JOHDON

EN OSAA SANOA

PROJEKTIN VETÄJÄN

HR:N

42%
25%
14%
7%
6%
4%
3%

Kenen pitäisi mielestäsi päättää siitä, kuinka paljon tehdään etätyötä ja kuinka paljon toimistotyötä? (valitse yksi).
Kyselytutkimus suurten kaupunkien tietotyöläisille 5-6/2022, N=586.



”DATA SCIENTISTIT, KOODARIT, MARKKINOINTIVÄKI, INSINÖÖRIT, 
KAIKKI REVITÄÄN KÄSISTÄ. KOULUTUSJÄRJESTELMÄ EI TUNNU 
PYSYVÄN PERÄSSÄ MISSÄÄN POHJOISMAISSA EIKÄ MAAHANMUUTTAJIA 
OLE TARPEEKSI.” – ALF REHN

PARAS KULTTUURI VOITTAA
TYÖN UUDET KASVOT
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 Monissa yrityksissä tuskaillaan, miten kulttuuria rakennetaan, jos ihmiset 
ovat toimistolla miten sattuu. Monet ovatkin päätyneet malliin, jossa tiimit 
päättävät pelisäännöt toistensa kohtaamiselle. Kulttuurin luominen täysin 
etänä koetaan usein vaikeaksi.
 Päätösten tekeminen tiimitasolla resonoi myös tietotyötä tekevien 
keskuudessa. 42 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, 
että tiimin yhdessä pitäisi päättää kuinka paljon tehdään etätyötä ja kuinka 
paljon toimistotyötä.
 Helsingin yliopiston johtava asiantuntija Suvi Nenonen kuvaa työntekijöiden 
kehittyvää ajattelutapaa yksilökeskeisestä työn suunnittelusta tiimikeskeiseen 
suunnitteluun.
 “Päätän itse miten teen töitä, mutta ymmärrän, että sillä on vaikutuksia 
koko tiimiin. Pitää miettiä omia valintoja tiimin näkökulmasta. Vaikka itse en 
tarvitsisi toimistoa, voidaan minua tarvita toimistossa.”
 Goforen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki sanoo 
pohtineensa yrityskulttuurin olemusta pitkään ja perusteellisesti. Mitä se on, 
jos sitä ei voi enää aistia käytävillä? Millaisista asioista se koostuu?
 Kärjen mielestä kulttuuri ymmärretään suppeasti ja toisaalta siitä 
tiedetään hyvin vähän. Hänestä tärkeintä on merkityksellisyyden kokemus. Se 
syntyy paitsi työstä, jonka ihminen kokee tärkeäksi, myös toisista ihmisistä. 
Siitä, että ihmiset saavat yhdessä aikaan jotain innostavaa.
 ”Ihmisten pitää iloita yhdessä. Se on fakta. Pitää nauraa ja onnistua 
yhdessä. Jos sitä ei tapahdu, homma ei vaan toimi. Perjantaiskumpat eikä 
mitkään temput auta, jos tunnekokemus puuttuu. Merkityksellisyys syntyy 
siitä, että tehdään yhdessä ja saadaan siitä palautetta. Se on lopulta kaikkein 
tärkein asia.”
 Toinen tärkeä asia on yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden ymmärtäminen. 
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Sellaiset työyhteisöt, joissa väki on homogeenista, kulttuuri kulttimais-
ta yhteen totuuteen uskovaa ja työn tekemisen reunaehdot sanellaan 
tiukasti, tulevat olemaan vaikeuksissa.
 Konsulttiyhtiö Un/knownin toimitusjohtaja, Lähtijät-podcastia pitävä 
Liisa Holma on haastatellut kymmeniä työpaikkansa jättäneitä ihmisiä. 
Holman mukaan lähtijöiden tarinoissa korostuvat yllättävän samat asiat: 
huono johtaminen, ilmapiiri ja arvot.
 ”Työn sisältö tai palkka eivät ole asioita, jotka työntävät ihmisiä pois. 
He lähtevät, koska kokevat, että kulttuuri on jollain tavalla epäterve.”
Holman mukaan monia lähtijöitä yhdistää kehittäjän mindset. Jos 
he kokevat, että heillä ei ole mahdollisuuksia kehittää ja kehittyä, he 
valitsevat siirtyä muualle.
 Holma uskoo, että olemme menossa kohti aikaa, jossa yksilöllinen 
johtaminen korostuu. Sama malli ei sovi kaikille, vaan johtajalla täytyy olla 
aikaa, osaamista ja kiinnostusta johtaa niin, että se palvelee yksilön tai 
pienen tiimin tarpeita. Tällöin johtajan pesti ei voi olla enää organisaation 
myöntämä palkinto hyvästä työstä ja etenemistä hierarkian tikapuilla, 
vaan palvelutehtävä, joka sopii vain niille, jotka omaksuvat valmentavan 
johtajaroolin.
 ”Tämä on terve kehityskulku.”
 Holma ja Timur Kärki uskovat molemmat, että myös työsopimukset 
muuttuvat tulevaisuudessa henkilökohtaisiksi, ei tesin tai lain sanelemiksi.
 ”On selvää, että kaikkia ei voida palvella henkilökohtaisesti, mutta 
toisaalta yrityksillä on nykyään paljon dataa siitä, mitä heidän ihmisensä 
oikeasti haluavat. Iso muutos tulee olemaan se, että sitä dataa ryhdytään 
aidosti opiskelemaan ja luomaan sen pohjalta malleja, jotka mahdollista-
vat monimuotoisen johtamisen”, Kärki sanoo.

PARAS KULTTUURI VOITTAA
TYÖN UUDET KASVOT
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SIELUTTOMIEN KONTTOREIDEN AIKA ON OHI
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Sieluttomien 
konttoreiden 
aika on ohi

Neliöt vähenevät, mutta niitä käytetään fiksummin

Tilojen pitää mahdollistaa yhteisöllisyys, luovuus ja jakaminen

Voittava toimistokonsepti on vielä keksimättä

→

→

→

IHMISET TULEVAT TOIMISTOLLE ETSIMÄÄN LUOVUUTTA JA TOISIAAN



UUDESSA HYBRIDITYÖN MAAILMASSA keskeinen kysymys on, mitä tapahtuu 
toimistoille. Paljonko neliöitä tarvitaan, missä toimistojen pitäisi sijaita, 
millaisia tilojen tulisi olla. Monissa organisaatioissa pohditaan kuumeisesti, 
onko neliöitä liikaa, maksetaanko niistä turhaan ja millaisia tilainvestointeja 
olisi järkevää tehdä.
 Pandemian ensimmäisen aallon rauhoituttua toimistot ehdittiin jo julistaa 
kuolleiksi. Tämä uutinen osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi. Pitkän hiljaiselon 
jälkeen ihmiset ovat kirmanneet kesälaituimilta takaisin ilmastoituihin kontto-
reihin ja työpaikkaruokaloiden lounaslinjastojen äärelle. Monet yritykset ovat 
raportoineet lähes täysistä toimistoista, joista on ollut välillä vaikeaa löytää 
vapaata työpistettä tai neuvotteluhuonetta.

 Tätä julkaisua varten haastatellut asiantuntijat ovat kuitenkin yk-
simielisiä siitä, että tilojen määrä ja funktio ovat isossa murroksessa. 
Etätyötä tehdään selvästi enemmän kuin ennen. Pendelöintiin ei haluta 
enää käyttää aikaa. Tilojen toimivuus, ergonomia, esteettisyys ja 
tunnelma pitää olla sellaisia, että toimistolle tulo on kotiin jäämistä hou-
kuttelevampi vaihtoehto.
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konttoreiden 
aika on ohi



SIELUTTOMIEN KONTTOREIDEN AIKA ON OHI
TYÖN UUDET KASVOT

 Suunnittelutoimisto Fyran osakas, vanhempi suunnittelija Niina Sihto 
sanoo, että yrityksillä on nyt pohdittavana ennen kaikkea se, miten kulttuuria 
rakennetaan, jos iso osa ihmisten välisestä kommunikaatiosta tapahtuu digi-
taalisesti.
 ”Fyysisellä tilalla pystytään ohjaamaan ja rakentamaan kulttuuria, mutta 
entä sitten, jos fyysisen tilan merkitys vähenee?”
 Päätökset toimitiloista ovat muuttuneet strategisemmiksi. Organisaatioissa 
päätöksentekoon osallistuu entistä laajempi joukko eri alueiden asiantuntijoita, 
ylintä johtoa myöden. Sihto uskoo, että kiinteistöjohtajilla on tulevaisuudessa 
keskeinen rooli kulttuurin muokkaajina.
 ”Kiinteistöjohtajalla täytyy olla asiantuntemusta myös organisaation kult-
tuurista. Hänellä on ikään kuin culture lead -rooli yhdessä HR:n kanssa.”
 Kiinteistökonsulttiyhtiö JLL:n johtaja Sofia Jakas ihmettelee, miten vähän 
ja varovaisesti yritykset ovat hyödyntäneet koronasta saatuja oppeja tilojen 
muokkaamisessa.
 ”Päätöksiä on selkeästi vaikea tehdä. Ehkä pelätään, että tehdään vääriä 
päätöksiä. Itse näkisin, että pandemiasta saadut opit olisi viimeistään nyt 
järkevää ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti, koska paluuta vanhaan ei 
joka tapauksessa ole.”
 Jakaksen havaintojen mukaan monilla työpaikoilla tiloihin ei ole tehty 
juuri mitään muutoksia. Tilojen näkökulmasta elämä jatkuu kuin pandemiaa 
ei olisi ollutkaan. Virtuaalitapaamisia tukevia tiloja ei ole riittävästi, tekniset 
vaatimukset ja laitteiden yhteensopivuus eivät vastaa työntekemisen kehitystä, 
puhelinkoppeja puuttuu, tilat eivät tue ihmisten kohtaamista, Jakas luettelee. 
 Toisaalta Jakas näkee, että kokonaisuuden ymmärtäminen on parantunut. 
Tilojen suunnittelussa on mukana ihmisiä organisaation eri funktioista ja työn-
tekijöiden mielipiteitä kuullaan yhä laajemmin.
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 ”Enää ei katsota sokeasti vain neliöitä, vaan halutaan oikeasti 
ymmärtää, miten luodaan ympäristö, joka aidosti palvelee ja tuo lisäarvoa 
työpäiväkokemukseen. Työympäristön kehittäminen ei voi olla muusta 
elämästä irrallinen prosessi, vaan se on ekosysteemi, joka muuttuu ja elää 
koko ajan.”
 "Työntekijöiden toimistolle saamisessa on tärkeää ymmärtää, mitkä 
ovat keskeisiä syitä tulla sinne ja antaa heille vaihtoehtoja. Tällöin syntyy  
kontrollin tunnetta ja mahdollisuus tehdä itse valintoja", sanoo Agile Work 
-konsulttiyrityksen chief experience officer Antti Pitkänen.

"TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMISTOLLE 
SAAMISESSA ON TÄRKEÄÄ 
YMMÄRTÄÄ, MITKÄ OVAT KESKEISIÄ 
SYITÄ TULLA SINNE JA ANTAA 
HEILLE VAIHTOEHTOJA. TÄLLÖIN 
SYNTYY  KONTROLLIN TUNNETTA 
JA MAHDOLLISUUS TEHDÄ ITSE 
VALINTOJA"
– ANTTI PITKÄNEN, AGILE WORK
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TILOJEN 
TULEVAISUUDEN 
RATKAISEE 
KOLME TEKIJÄÄ: 
SIJAINTI, 
LUOVUUDEN JA 
KOHTAAMISTEN 
MAHDOLLISTAMAT 
TILAT JA 
JAKAMINEN.
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 It-konsulttiyhtiö Gofore teki heti pandemian alussa päätöksen tilojen kar-
simisesta. Hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki arvelee, että neliöiden määrä 
on vähentynyt noin 15 prosenttia.
 ”Aika varhaisessa vaiheessa analysoimme, että tiettyjen tilojen käyttöaste 
tulee olemaan tosi heikko. Teimme johtopäätöksen, että vaikka yhtiö kasvaa, 
karsimme neliöitä.”
 Yhtiölle rakennetaan parhaillaan uutta pääkonttoria Tampereen rautatie-
aseman kupeeseen. Päätös uudesta pääkonttorista oli tehty ennen koronaa 
eikä siitä haluttu perääntyä.
 ”Kukaan ei tiedä, oliko päätös fiksu. Se jää nähtäväksi.”
 Kärjen mukaan tilojen suunnittelua ohjaavat vastuullisuus, ihmisten koh-
taamisten mahdollistaminen ja goforelaisten tarpeet. Niitä on kartoitettu 
useilla kyselyillä ja työpajoilla.
 ”Kaikkein tärkeintä on ratkaista, miten ihmiset kohtaavat toisena ja 
millaista heidän välinen kommunikaatio on. Siihen meidän pitää pystyä 
tarjoamaan fasiliteetit, koska tärkein draiveri tulla toimistolle on muut ihmiset. 
Toinen draiveri on hyvät työvälineet ja ergonomia. Kolmas iso asia on se, että 
monet kokevat töiden sujuvan paremmin toimistolla kuin kotona.”
 Asiantuntijanäkemysten mukaan tilojen tulevaisuuden ratkaisee kolme 
tekijää: sijainti, luovuuden ja kohtaamisten mahdollistamat tilat ja jakaminen. 
Kehäteiden varrella olevien jättipääkonttoreiden aika saattaa olla ohi, sillä 
yhä useampi työntekijä olettaa, että toimistolle pääsee julkisilla, pyörällä tai 
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”KAIKKEIN TÄRKEINTÄ ON 
RATKAISTA, MITEN IHMISET 
KOHTAAVAT TOISENA JA 
MILLAISTA HEIDÄN VÄLINEN 
KOMMUNIKAATIO ON. SIIHEN 
MEIDÄN PITÄÄ PYSTYÄ 
TARJOAMAAN FASILITEETIT, 
KOSKA TÄRKEIN DRAIVERI 
TULLA TOIMISTOLLE ON 
MUUT IHMISET."
– TIMUR KÄRKI, GOFORE

SIELUTTOMIEN KONTTOREIDEN AIKA ON OHI
TYÖN UUDET KASVOT

kävellen. Näkemys toistuu rakennusyhtiöiden asiakkaiden kysynnässä: 
tilojen halutaan olevan kaupunkikeskustojen tuntumassa hyvien 
yhteyksien varrella. Tilojen pitää olla myös muunneltavissa ja tarvittaessa 
jaettavissa muiden yritysten, jopa kilpailijoiden, kanssa.
 ”Kukaan ei tiedä, miten nämä asiat ratkaistaan fiksusti. Tulevaisuuden 
toimistokonsepti on vielä keksimättä”, Kärki summaa.
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TEKIJÄT VAATIVAT, TYÖNANTAJA PALVELEE
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Tekijät vaativat, 
työnantaja 
palvelee

Sitoutuminen työnantajaan heikkenee

Työnantaja valitaan arvojen perusteella

Työelämää ja siihen liittyvää politiikkaa tehdään 
kokonaisvaltaisemmin

→

→

→

TYÖNTEKIJÖILLÄ ON ENEMMÄN VALTAA KUIN KOSKAAN 
TEOLLISTUMISEN JÄLKEISEN AJAN HISTORIASSA



KUN KORONAN KANSSA OLI ELETTY NOIN VUOSI, maailmalla alettiin puhua 
ilmiöstä nimeltä Great Resignation, suuri irtisanoutumisaalto. Ilmiö koski 
erityisesti Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa. Näissä maissa irtisanoutumispro-
sentti on vaihdellut eri arvioiden mukaan kolmesta kuuteen. Se tarkoittaa 
yhteensä kymmeniä miljoonia irtisanoutuneita. 
 Suomeen irtisanoutumisaalto ei rantautunut samalla voimalla, mutta 
eri kyselytutkimusten mukaan suomalaistenkin työpaikan vaihtohalukkuus 
lisääntyi. NCC:n kyselytutkimuksen mukaan 24 prosenttia toimihenkilöistä oli 
vaihtanut työpaikkaa pandemian aikana ja 35 prosenttia uskoo todennäköises-
ti vaihtavansa seuraavan vuoden aikana.

25/28

TEKIJÄT VAATIVAT, TYÖNANTAJA PALVELEE
TYÖN UUDET KASVOTTekijät 
vaativat, 
työnantaja 
palvelee



 Ilmiöstä on alettu käyttää termiä ”hiljainen irtisanoutuminen” tai ”hiljainen 
lopettaminen”, kansainvälisissä medioissa ”quiet quitting”. Sosiaalisen median 
keskusteluissa sillä tarkoitetaan yleensä kahta asiaa: pohdintoja työpaikan tai 
alan vaihtamisesta ja yleistä halua kohtuullistaa elämää, hidastaa tahtia.
 Pandemia toi siis mukanaan monenlaisia pohdintoja omista arvoista, 
ajankäytöstä ja siitä, millainen elämä on mielekästä. Kun arvojen muuttumi-
seen yhdistää väestön ikääntymisen ja monia aloja vaivaavan työvoimapulan, 
ollaan tilanteessa, jossa asiantuntijat ovat jo pitkään puhuneet työntekijöi-
den vallan kasvusta. Rekrymarkkinat käyvät kuumina, avoimia työpaikkoja on 
runsaasti, ja työnantajat joutuvat taipumaan isoihinkin joustoihin ja vaatimuk-
siin saadakseen työvoimaa houkuteltua.
 Monilla asiantuntija-aloilla, kuten sote-sektorilla, it- ja pelialalla sekä ta-
loushallinnossa osaajat voivat pitkälti sanella omat ehtonsa. Työnantajan 
tehtäväksi jää miettiä, mihin ehtoihin se on valmis suostumaan. 
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 ”Vapaa-ajan arvostus kasvaa ja yhteen työnantajaan sitoudutaan 
entistä huonommin. Projektiluontoisten töiden määrä kasvaa. Tehdään 
töitä useammalle yritykselle mahdollisesti oman yrityksen kautta tai niin, 
että työantaja sallii sivutyöt muualle”, rekrytointiyritys The X Searchin pe-
rustajaosakas Terhi Klemetti luettelee kehityskulkuja.
 Hänen mukaansa suomalaiset ovat varman päälle pelaajia siinä 
mielessä, että he harvoin jättäytyvät tyhjän päälle, mutta vaihtohalukkuu-
den lisääntymistä on ollut selvästi nähtävissä.
 ”Työpaikkoja vaihdetaan nyt Suomessakin enemmän kuin aiemmin. 
Ihmisillä on ollut aikaa miettiä, mitä elämältään haluavat. Arvot 
korostuvat. Ihmiset valitsevat työnantajan arvojensa mukaisesti.”
 Usein arvot tarkoittavat työn ja muun elämän välistä tasapainoa, 
työnantajan joustavuutta työajan ja -paikan suhteen sekä ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä. Klemetin mukaan erityisesti 
nuoret ja korkeasti koulutetut ovat hyvin tarkkoja siitä, millä toimialalla 
yritys toimii ja että se vastaa omia arvoja.
 Tarkkoja ollaan myös siitä, miten yritys toteuttaa arvoja käytännössä. 
Strategia on opiskeltu etukäteen, johtajien someprofiilit on tsekattu ja 
pyritty selvittämään, onko yritys sitä, mitä se sanoo olevansa.
 ”Elämme näkyväksi tulemisen aikaa”, kiteyttää intuitiotutkija Asta 
Raami.
 Raamin mukaan tarvittiin pandemia, jotta sekä aiemmin käynnissä 
olleet megatrendit että pinnan alla soljuneet pienemmät muutosvirrat 
tulivat näkyviin. Huono johtaminen, ihmisten epäasiallinen kohtelu, tehok-
kuusvaatimusten jatkuva kiristyminen ja epäeettiset bisnesmallit tulevat 
aiempaa nopeammin esiin. Toisaalta oman elämän ja ajankäytön muotoilu 
itselle mielekkääksi on vahvistunut.

REKRYMARKKINAT KÄYVÄT KUUMINA, AVOIMIA 
TYÖPAIKKOJA ON RUNSAASTI JA TYÖNANTAJAT 
JOUTUVAT TAIPUMAAN ISOIHINKIN JOUSTOIHIN 
JA VAATIMUKSIIN SAADAKSEEN TYÖVOIMAA 
HOUKUTELTUA.
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 ”On kuin jokin verho ohenisi sen välillä, mitä näkyy ja mitä on pinnan alla. 
Asiat tulevat näkyvämmiksi. Tämä kehitys jatkuu”, Raami sanoo.
 Työtilojen ja kiinteistömarkkinoiden tutkija Vitalija Danivska hollantilaisesta 
Breda ammattikorkeakoulusta sanoo, että meneillään on niin perustavanlaa-
tuinen ajattelutavan muutos monilla työhön liittyvillä osa-alueilla, että kaikkia 
vaikutuksia on mahdotonta ennustaa.
 Suurimmat muutokset liittyvät Danivskan mukaan työajan ja palkanmaksun 
perusteisiin sekä ilmasto- ja ympäristökriisin vaikutuksiin. Hybridityön yleis-
tyminen vaikuttaa paitsi siihen, miten työ määritellään, myös siihen, mikä on 
tehdyn työn vastike. Danivska uskoo, että tulevaisuudessa palkan perusteena 
ei ole enää työhön käytetty aika, vaan suorite. Työaika taas muuttuu 
työntekijän itsensä määriteltäväksi.
 ”Ne yritykset ja toimialat, jotka rajoittavat työtekijöiden etätyömahdolli-
suuksia, ovat todennäköisesti vaikeuksissa globaalissa työvoimakilpailussa, 
sillä ihmiset ovat entistä alttiimpia myös ajatukselle vaihtaa alaa.” 
 He näkevät myös, että etätyön mahdollistaminen on keino hillitä ilmaston-
muutosta.
 ”Iso kuva on se, että koko työelämää ja siihen liittyvää politiikkaa tehdään 
holistisemmin. Se on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.”
 Kaikki tätä julkaisua varten haastatellut asiantuntijat ovat sitä mieltä, 
että haasteista huolimatta suomalainen työelämä muuttui pandemian myötä 
parempaan suuntaan. Tätä näkemystä tukee Työterveyslaitoksen laaja Miten 
Suomi voi -seurantatutkimus, jossa työikäisen väestön hyvinvointia on seurattu 
koko pandemian ajan.
 Kun ihmisillä on enemmän autonomiaa, hallinnan tunnetta ja omistajuus 
omaan elämäänsä, positiiviset vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

"TYÖPAIKKOJA 
VAIHDETAAN NYT 
SUOMESSAKIN 
ENEMMÄN KUIN 
AIEMMIN. 
IHMISILLÄ ON 
OLLUT AIKAA 
MIETTIÄ, MITÄ 
ELÄMÄLTÄÄN 
HALUAVAT. 
ARVOT 
KOROSTUVAT. 
IHMISET 
VALITSEVAT 
TYÖNANTAJAN 
ARVOJENSA 
MUKAISESTI."
TERHI KLEMETTI
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