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T
oimitilamuutosproses-
seja lähes kahdeksan 
vuotta päätyönään to-
teuttanut muutosval-
mentaja, sisustusark-

kitehti ja kirjailija Maaretta Tu-
kiainen ohjaa yrityksiä näkemään 
tilamuutosprosessin pelkän fyysi-
sen muuton sijaan mahdollisuute-
na laajempaan uudistumiseen.

– Usein ajatellaan, että tilamuu-
tos on onnistunut, kun selvitään il-
man suurempia kommelluksia itse 
muutosta. Kyse on kuitenkin mer-
kittävästi suuremmasta kokonai-
suudesta. Tilamuutos kulkee kä-
si kädessä toiminnan muutoksen 
kanssa, se tarjoaa mahdollisuuden 
ravistella laajasti organisaatiota 
hiertäviä vanhoja käytäntöjä.

Toimitilojen onnistunut muu-
tosprosessi edellyttää syvää tie-
dostamista muutoksen taustalla 
olevista tarpeista sekä ymmärrys-
tä modernin monitilan luonteesta.

– Monitilatoimisto on fyysinen, 
sosiaalinen ja virtuaalinen tila, jo-
ka tukee työn eri moodeja. Kun 
muutoksen tavoitteet ja työtä pal-
velevan tilan kriteerit ovat selkeät, 
monitila osataan suunnitella liike-
toimintaa tukevaksi kokonaisuu-
deksi.

Tukiaisen mukaan toimitilat on-
nistuvat palvelemaan työntekoa 
sitä paremmin, mitä enemmän 
työyhteisö on ollut mukana pro-
sessissa.

– Jokainen on oman työnsä 
asiantuntija, ja olisi hölmöä ol-
la hyödyntämättä työyhteisön po-
tentiaalia. Osallistaminen on pa-
ras tapa innostaa ihmiset luomaan 
muutosta ja määrittää organisaati-
on tapa olla monitilassa. Sen avul-
la sitoutuminen lisääntyy ja vasta-
rinta vähenee, Tukiainen sanoo.

Tavoitekuvasta uuteen tilaan
Pitkälle organisaation tulevaisuu-
teen vaikuttavan toimitilamuu-
toksen menestyksekkäässä maa-
liin viemisessä aikataulu, budjet-

ti, vastuut ja yhteistyökumppanit 
ovat ratkaisevassa asemassa.

– Tilamuutokselle tulisi varata 
aikaa kahdesta kolmeen vuoteen. 
Budjetin joustovaran ennakoin-
ti on tärkeää, ja kun päätöksente-
koon liittyvät vastuut ovat selkeät, 
vältetään turhat viiveet, Tukiainen 
neuvoo.

– Hyvät yhteistyökumppanit 
ovat voimavara, jotka mahdollis-
tavat organisaation ydinbisneksen 
jatkumisen häiriöttä myös muu-
toksen aikana. Tilojen tarjoajat, 
sisustusarkkitehdit ja muutosfa-
silitoijat kannattaa ottaa mukaan 
prosessiin jo varhaisessa vaihees-
sa. Ammattilaisten apu vähentää 

muutokseen liittyvää pelkoa ja tus-
kaa, muutosvalmentaja vinkkaa.  

Jatkuva ja avoin viestintä, pilo-
tointi ja välivoittojen juhlistami-
nen tukevat prosessia läpi toteu-
tuksen.

– Muutos on aina itseään suu-
rempi mahdollisuus. Se on kuunte-
lemista, keskustelemista ja yhdes-
sä asioiden eteenpäin viemistä, Tu-
kiainen kiteyttää.

Luontevia kohtaamispaikkoja 
ja helppoa arkea
Maaretta Tukiaisen yrityksen, 
Moodit Oy:n, kanssa yhteistyötä 
tekevän Peabin liiketoimintajoh-
taja Peter Lindeberg näkee mo-

dernin toimitilan työntekoa inspi-
roivana ja arjen hyvinvointia lisää-
vänä palvelukonseptina.

– Luontevia kohtaamispaikkoja 
rakentamalla parannetaan orga-
nisaation sisäistä vuorovaikutusta. 
Työntekijän hyvinvoinnin edistä-
minen lisää tuottavuutta, vahvis-
taa brändiä ja lisää yrityksen hou-
kuttelevuutta työntekijämarkki-
noilla.

Moderni työympäristö on muu-
takin kuin tilaratkaisuja, digitali-
saatiota ja ergonomiaa. Peabin to-
teuttamissa Business Gardeneissa 

palvelut tukevat työn ja arjen yh-
teensovittamista.

– Yrityksille tarjottavien palvelu-
jen lisäksi yrityspuistossa on käyt-
täjilleen vaatepesula- ja postitus-
palvelut. Myös auton voi jättää pe-
suun, huoltoon tai katsastukseen, 
ja Jopot ovat vuokralaisten käytös-
sä työpäivän aikana, Lindeberg an-
taa esimerkkejä.

Pitäjänmäkeen vuonna 2016 val-
mistunut Ultimes Business Garden 
laajenee kuuteen rakennukseen ja 
palvelee valmistuttuaan noin 3000 
työntekijää.

Moderni toimitila palvelee 
työyhteisöä ja bisnestä

Nykyaikainen toimitila on paljon muutakin kuin seinät ja katto. Yrityksen liiketoiminnallisista 
lähtökohdista suunniteltu moderni toimitila lisää työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta, 

säästää kustannuksissa ja toimii kilpailuvalttina talenttien metsästyksessä.
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Moderni työympäristö 
on muutakin kuin 
tilaratkaisuja, 
digitalisaatiota ja 
ergonomiaa.

Maaretta Tukiainen antoi välineitä onnistuneeseen tilamuutosprosessiin 
aamiaisseminaarissa Business Gardenissa.

Peabin liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg.


