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MonitilatoimistoMonitilatoimistoMonitilatoimistoMonitilatoimisto

• Monitilatoimisto on tietotyön murroksen myötä syntynyt tilatehokas ja 
joustava tilakonsepti, joka on alun perin kehitetty nimenomaan 
monipaikkaisen ja liikkuvan tietotyön tarpeisiin

• Monipaikkainen työ tarkoittaa useissa paikoissa tapahtuvaa työskentelyä

• Organisaation päätoimipiste on vain yksi työnteon monista paikoista.  
Työtä tehdään myös asiakkaiden ja kumppaneiden tiloissa, matkoilla, 
asemilla, liikennevälineissä, kahviloissa, kotona, kesämökillä

• Monipaikkaista työtä tehdään pääosin sähköisten viestintä- ja 
yhteistyövälineiden avulla

• Monitilatoimiston elementtejä on alettu sittemmin käyttää myös muun 
tyyppisessä työssä (mm. kompensoimaan avotoimistojen tyypillisiä 
ongelmakohtia)

• Monitilatoimistot yleistyvät Suomessa sekä yksityisellä että julkisella 
sektorilla 
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MonitilatoimistoMonitilatoimistoMonitilatoimistoMonitilatoimisto

• Taustalla vaikuttavat tilatehokkuuden vaatimukset, tilakustannuksissa 
säästäminen ja energiatehokkuuden tavoitteet

• Tilatarpeet muuttuvat kun teknologia on lisännyt työntekijöiden 
valinnanvapautta ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn

• Säästötavoitteet ohella organisaatiot toivovat monitilaratkaisun 
edistävän uutta työn tekemisen kulttuuria, jolle on ominaista 
osaamisen jakaminen ja yhteistyö, luovuus sekä entistä parempi 
työn laatu ja tuottavuus

• Valtion toimitilastrategia linjaa tavoitteiksi tilatehokkuuden 
parantamisen ja tuloksellisen toiminnan tukemisen. 
Toimitilastrategian mukaan monitilatoimisto on pääsääntö 
toimistotiloissa

• Toimitilastrategian mukaan tilaratkaisuissa tulee varmistaa myös 
tilojen terveellisyys, turvallisuus, ergonomia ja esteettömyys
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MonitilatoimistoMonitilatoimistoMonitilatoimistoMonitilatoimisto

• Monitilatoimistoja on eri kokoisia ja eri näköisiä

• Monitilatoimistoissa erilaisia työtehtäviä tuetaan eriluonteisilla tiloilla ja kalusteratkaisuilla

• Työntekijä valitsee työpäivän aikana kutakin työtehtävää ja vuorovaikutuksen tyyppiä parhaiten tukevan tilan

• Monitilatoimistoissa on tyypillisesti tarjolla 

• avointa työtilaa 

• hiljaisia tiloja keskittymistä vaativille töille

• puhelinkoppeja

• erilaisia tiloja ryhmätyöskentelyä varten sekä 

• kohtaamispaikkoja erityyppisille epävirallisen 

yhteistyön tilanteille 

• Tilassa voi olla joko nimetyt tai nimeämättömät
työpisteet
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ryhmätyötilojaryhmätyötilojaryhmätyötilojaryhmätyötiloja hiljaisia tilojahiljaisia tilojahiljaisia tilojahiljaisia tiloja
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Mitä tutkimukset kertovat monitilatoimistoista?Mitä tutkimukset kertovat monitilatoimistoista?Mitä tutkimukset kertovat monitilatoimistoista?Mitä tutkimukset kertovat monitilatoimistoista?

• Tutkimuksia monitilatoimistoista on verrattain vähän ja tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. Erityisesti 
hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia on tutkittu erittäin vähän.

• Tutkimuksissa useimmiten raportoituja monitilatoimistojen monitilatoimistojen monitilatoimistojen monitilatoimistojen myönteisiä myönteisiä myönteisiä myönteisiä puolia puolia puolia puolia ovat 

• yhteisöllisyyden kokemus

• tiedonkulun ja vuorovaikutuksen helppous sekä 

• tilojen esteettinen yleisilme

• MMMMonitilatoimistojen onitilatoimistojen onitilatoimistojen onitilatoimistojen ongelmat ongelmat ongelmat ongelmat liittyvät tutkimusten mukaan

• keskittymisvaikeuksiin ja keskeytyksiin

• puheääniin, jotka haittaavat työntekoa

• yksityisyyden puutteisiin

• suurempaan konfliktien riskiin

• riittämättömiin työ- ja varastotiloihin

• mobiiliteknologian puutteisiin

• SSSSama ama ama ama tilaratkaisu ei sovi kaikille tilaratkaisu ei sovi kaikille tilaratkaisu ei sovi kaikille tilaratkaisu ei sovi kaikille käyttäjäryhmillekäyttäjäryhmillekäyttäjäryhmillekäyttäjäryhmille. Tieto tilojen eri käyttäjäryhmien työn sisällöstä on tärkeää ottaa 
tilojen suunnittelun lähtökohdiksi. 
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Tapaustutkimus julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossaTapaustutkimus julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossaTapaustutkimus julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossaTapaustutkimus julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossa

• Tavoitteena oli tutkia toimitilamuutoksen vaikutuksia 

• koettuihin sisäympäristöhaittoihin, 

• työympäristötyytyväisyyteen ja 

• henkilöstön hyvinvointiin 

organisaation muuttaessa huonetoimistosta monitilatoimistoon

• Tutkimus toteutettiin pitkittäisenä tapaustutkimuksena, jossa verrattiin 
henkilöstön kokemuksia ennen muuttoa ja sen jälkeen
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Tapaustutkimus julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossaTapaustutkimus julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossaTapaustutkimus julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossaTapaustutkimus julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossa

• Menetelmänä Työterveyslaitoksella kehitetty Työympäristö ja 
hyvinvointikysely (Ruohomäki, Haapakangas & Lahtinen 2013)

• Tässä raportoidaan siihen sisältyvät Työterveyslaitoksen 
Sisäilmastokyselyn kysymykset sekä työympäristötyytyväisyyteen ja 
työhyvinvointiin liittyvät kysymykset

• Alkukysely vanhoissa tiloissa: 154/293 henkilöä (53%) keväällä 2015

• Seurantakysely uudessa monitilatoimistossa: 146/236 (62%) henkilöä 
keväällä 2016 

• Esitys on osa laajempaa ”Hyvät käytännöt strategialähtöisissä 
tilamuutoksissa” –hanketta, jota rahoittivat Senaatti-kiinteistöt ja 
Työterveyslaitos
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TuloksetTuloksetTuloksetTulokset

SisäympäristöhaitatSisäympäristöhaitatSisäympäristöhaitatSisäympäristöhaitat
(haittaa joka viikko)

Ennen muuttoa, oma Ennen muuttoa, oma Ennen muuttoa, oma Ennen muuttoa, oma 
työhuone %työhuone %työhuone %työhuone %

Muuton jälkeen, Muuton jälkeen, Muuton jälkeen, Muuton jälkeen, 
monitilatoimisto %monitilatoimisto %monitilatoimisto %monitilatoimisto %

TTL:nTTL:nTTL:nTTL:n vertailuarvot %vertailuarvot %vertailuarvot %vertailuarvot %

VetoVetoVetoVeto 12121212 14141414 22222222

Liian korkea huonelämpötilaLiian korkea huonelämpötilaLiian korkea huonelämpötilaLiian korkea huonelämpötila 3333 7777 17171717

Vaihteleva huonelämpötilaVaihteleva huonelämpötilaVaihteleva huonelämpötilaVaihteleva huonelämpötila 10101010 11111111 16161616

Liian matala huonelämpötilaLiian matala huonelämpötilaLiian matala huonelämpötilaLiian matala huonelämpötila 22222222 12121212 13131313

Tunkkainen (huono) ilmaTunkkainen (huono) ilmaTunkkainen (huono) ilmaTunkkainen (huono) ilma 28282828 30303030 34343434

Kuiva ilmaKuiva ilmaKuiva ilmaKuiva ilma 14141414 20202020 35353535

Riittämätön Riittämätön Riittämätön Riittämätön ilmanvaihtoilmanvaihtoilmanvaihtoilmanvaihto 21212121 22222222 32323232

Homeen tai maakellarin Homeen tai maakellarin Homeen tai maakellarin Homeen tai maakellarin hajuhajuhajuhaju 5555 0000 9999

Muut epämiellyttävät hajutMuut epämiellyttävät hajutMuut epämiellyttävät hajutMuut epämiellyttävät hajut 5555 12121212 17171717

TupakansavuTupakansavuTupakansavuTupakansavu 1111 1111 4444

MeluMeluMeluMelu 13131313 37373737 17171717

Heikko valaistus / heijastuksetHeikko valaistus / heijastuksetHeikko valaistus / heijastuksetHeikko valaistus / heijastukset 4444 8888 14141414

Havaittava pöly tai likaHavaittava pöly tai likaHavaittava pöly tai likaHavaittava pöly tai lika 14141414 10101010 25252525

© Työterveyslaitos     |      Marjaana Lahtinen    |     www.ttl.fi



TuloksetTuloksetTuloksetTulokset

OireetOireetOireetOireet
(viikoittaiset työympäristöön liittyvät)

Ennen muuttoa, oma Ennen muuttoa, oma Ennen muuttoa, oma Ennen muuttoa, oma 
työhuone %työhuone %työhuone %työhuone %

Muuton jälkeen, Muuton jälkeen, Muuton jälkeen, Muuton jälkeen, 
monitilatoimisto %monitilatoimisto %monitilatoimisto %monitilatoimisto %

TTL:nTTL:nTTL:nTTL:n vertailuarvot %vertailuarvot %vertailuarvot %vertailuarvot %

VäsymysVäsymysVäsymysVäsymys 5555 14141414 16161616

Pää tuntunut raskaaltaPää tuntunut raskaaltaPää tuntunut raskaaltaPää tuntunut raskaalta 2222 10101010 9999

PäänsärkyPäänsärkyPäänsärkyPäänsärky 4444 3333 7777

KeskittymisvaikeudetKeskittymisvaikeudetKeskittymisvaikeudetKeskittymisvaikeudet 3333 24242424 3333

Silmien ärtyminenSilmien ärtyminenSilmien ärtyminenSilmien ärtyminen 14141414 8888 17171717

Nenän ärtyminenNenän ärtyminenNenän ärtyminenNenän ärtyminen 17171717 11111111 20202020

Käheys / kurkun kuivuusKäheys / kurkun kuivuusKäheys / kurkun kuivuusKäheys / kurkun kuivuus 11111111 8888 14141414

YskäYskäYskäYskä 6666 6666 5555

Yöunta häiritsevä Yöunta häiritsevä Yöunta häiritsevä Yöunta häiritsevä yskäyskäyskäyskä 0000 3333 1111

Kasvojen kuivuus / punoitusKasvojen kuivuus / punoitusKasvojen kuivuus / punoitusKasvojen kuivuus / punoitus 5555 6666 11111111

Käsien ihoKäsien ihoKäsien ihoKäsien iho----oireetoireetoireetoireet 8888 11111111 15151515

HengenahdistusHengenahdistusHengenahdistusHengenahdistus 1111 2222 3333

Hengityksen Hengityksen Hengityksen Hengityksen vinkuminenvinkuminenvinkuminenvinkuminen 1111 3333 1111

Kuume tai Kuume tai Kuume tai Kuume tai vilunväreetvilunväreetvilunväreetvilunväreet 2222 2222 2222

Nivelsärky tai Nivelsärky tai Nivelsärky tai Nivelsärky tai ----jäykkyysjäykkyysjäykkyysjäykkyys 1111 4444 3333

LihaskipuLihaskipuLihaskipuLihaskipu 2222 6666 4444
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TuloksetTuloksetTuloksetTulokset

• Henkilöstön tyytyväisyys työympäristöön kokonaisuutena 
heikkeni 53 %:lla ja lisääntyi 22 %:lla vastaajista

• Työrauhan arvioi heikentyneen 80 % vastaajista

• Stressiä  koki alkutilanteessa melko tai erittäin paljon 22 % 
vastaajista ja seurannassa 24 % (vertailuarvo julkishallinnon 
palkansaajat 14 %)

• Henkilöstöstä 38% arvioi työhyvinvointinsa heikentyneen ja 19% 
parantuneen toimitilamuutoksen seurauksena. Vastaajista 43% 
arvioi, ettei toimitilamuutos vaikuttanut heidän 
työhyvinvointiinsa.
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JohtopäätöksetJohtopäätöksetJohtopäätöksetJohtopäätökset

• Muutoksen myötä työympäristöön liittyvistä koetuista oireista 
lisääntyivät keskittymisvaikeudet, väsymys ja pään raskaus. 

• Monitilaratkaisuja suunniteltaessa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota 
työrauhaa lisääviin tekijöihin, kuten esimerkiksi 

• avointen työtilojen toimivaan pohjaratkaisuun ja työpisteiden sijoitteluun

• hyvään akustiseen suunnitteluun

• vetäytymistilojen riittävään määrään ja äänieritykseen 

• Työyhteisöissä on lisäksi hyvä sopia yhteisistä toimintatavoista ja 
pelisäännöistä, jotka edistävät työn sujumista, ehkäisevät häiriöitä ja 
turhia keskeytyksiä.

• Työrauhaa voidaan parantaa myös työjärjestelyjä kehittämällä

• vaikutusmahdollisuudet työn tekemisen tapoihin ja aikatauluihin

• tiettyjen ajankohtien rauhoittaminen keskittymistä vaativille työtehtäville

• joustojen lisääminen, esim. työaika, etätyö
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JohtopäätöksetJohtopäätöksetJohtopäätöksetJohtopäätökset

• Yli kolmannes henkilöstöstä koki työhyvinvointinsa heikentyneen huonetoimistosta monitilatoimistoon muuton 
seurauksena

• Lähes neljännes henkilöstöstä koki melko tai erittäin paljon stressiä

� Nämä saattavat johtua sekä monitilatoimistoon liittyvistä ongelmista että toimintatapojen muutoksesta

� Henkilöstö kaipaa tukea työympäristömuutoksissa hyvinvointinsa säilyttämiseksi

• Monitieteistä jatkotutkimusta tarvitaan

• monitilatoimistoista ja niiden vaikutuksista henkilöstön hyvinvointiin, työkykyyn ja terveyteen (erityisesti 
pitkän aikavälin seuranta)

• työympäristömuutoksen johtamisen ja toteutuksen hyvistä käytännöistä

• Tilatehokkuuden tavoittelu ei saa heikentää sisäympäristön laatua, vaan tavoitteena tulee olla terveelliset, 
turvalliset ja käyttäjien hyvinvointia tukevat toimitilat.

© Työterveyslaitos     |      Marjaana Lahtinen    |     www.ttl.fi



Hyvinvointia ja työn sujuvuutta tukeva työympäristöHyvinvointia ja työn sujuvuutta tukeva työympäristöHyvinvointia ja työn sujuvuutta tukeva työympäristöHyvinvointia ja työn sujuvuutta tukeva työympäristö

� on terveellinen, turvallinen ja esteetön

• Hyvä sisäilma, akustiikka, ergonomia

� tukee työprosessien sujuvuutta

• Työ-, neuvottelu, säilytystilojen riittävyys ja looginen sijainti keskenään, työtä tukeva 
ICT-järjestelmät, häiriötekijöiden minimointi

� edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä mutta mahdollistaa myös työrauhan 
ja yksityisyyden

• Tiimin jäsenten riittävä läheisyys, ryhmätyötiloja, kohtaamispaikkoja, riittävästi 
vetäytymistiloja

• Mahdollisuus yksityisyyteen ja työrauhaan on edellytys sille , että myös sosiaaliset 
suhteet työyhteisössä säilyvät yhteistyötä ja hyvinvointia tukevana voimavarana

� on hallittava ja tarjoaa valinnan mahdollisuuksia sekä muuntojoustavuutta

• Tunne omasta paikasta, oman työpisteen personointi ja tuunaaminen, osallistuva 
suunnittelu

� tuottaa parhaimmillaan elvyttäviä kokemuksia

• Antaa mahdollisuuden palautua työkuormituksesta

� herättää myönteisen asiakaskokemuksen
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tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh

Kiitos!

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi
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Dia 15

SE1 Tämä on vakio lopetussivu
Smeds Ella; 1.7.2015


