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Senaatti lyhyesti
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Senaatti-konserni lyhyesti
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Olemme 
valtion sisäinen 

palvelukeskus ja  

valtiovarain-

ministeriön 

alainen 

liikelaitoskonserni 

Autamme
asiakkaitamme 

uudistamaan 

työnteon 

tapojaan

Huolehdimme
valtion kiinteistöistä,  

rakennetusta

kansallisvaralli-

suudesta ja kulttuuri-

perinnöstä 

Palvelemme
mm. valtion 

virastot ja laitokset, 

Puolustusvoimat, 

ministeriöt, vankilat, 

tutkimus- ja 

kulttuurilaitokset

Toteutamme 
toimivia, turvallisia 

ja työntekoa 

tukevia tiloja ja 

pidämme ne 

kunnossa

Asiakkaita 

100 000

Tase  

4,7 mrd. € 

Tilojen käyttäjistä tyytyväisiä 

77 %

Henkilöstöä 

konsernissa 

1250



Esityksen 
pääsisällöt
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Mitä pandemian jälkeisestä 
ajasta nyt tiedetään ja mihin 

suuntaan työympäristöä 
halutaan johtaa?

Valtion 
työympäristöeko-
systeemi - yhteiset 
työympäristöt ja 

paikkariippumaton työ

Senaatin kokemuksia 
HUB-tyylisistä 
toteutuksista



Työympäristö muodostuu kolmesta ulottuvuudesta
Sosiaalinen

Hyvä johtaminen ja ajan 

tasalla olevat työnteon tavat

Fyysinen

Toimivat, turvalliset 

ja viihtyisät tilat

Virtuaalinen

Tarvittavat laitteet ja 

ohjelmistot sekä riittävä tuki

Tiloja hyödynnetään 

joustavasti ja ne tukevat 

uusia työnteon tapoja.

Laitteet ja ohjelmistot 

soveltuvat liikkuvaan 

työntekoon

Ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä 

osataan käyttää tehokkaasti ja ne 

tukevat työn tekemistä sekä

sosiaalista kanssakäymistä.



Mitä pandemian 
jälkeisestä ajasta 
nyt tiedetään ja 
mihin suuntaan 
työympäristöä 

halutaan johtaa?
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Toimistotyötä 

tekevät ovat noin 

puolet 

työajastaan 

”etänä”

Erityisesti 

vanhemmat 

työntekijät ovat 

viihtyneet ja 

saaneet 

aikaiseksi 

etätöissä.

Hallitusohjelman 

tavoitteet: 

hiilineutralius, 

”töissä 

Suomelle”: 

julkisen 

hallinnon 

strategia …

Paikkariippu-

maton työ -

hanke

Asiakaspalvelu-

verkoston 

kehittäminen

Valtion toimitila-

strategian 

päivittäminen

Ei ole paluuta vanhaan ja tilaisuus halutaan myös hyödyntää!
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Onko teidän 

asiakaskunnassa näkynyt 

valtion työntekijöitä? 

Minkä takia he käyttävät 

teidän tarjoamia tiloja?



Valtion 
työympäristö-

ekosysteemi 
- yhteiset 

työympäristöt ja 
paikkariippumaton 

työ
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MONIPAIKKAINEN TYÖ VALTIOLLA 

1

2

3

4
5

6
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Työ kotoa

Työ mökiltä

Paikallinen 
palvelupiste ja 
yhteistila

Valtion yhteinen 
työympäristö ja palvelupiste

Valtion erityistilat

Tapahtumapaikat
tarpeen mukaan 

Kolmannet paikat

Matkustamisen vähentäminen
Työ/vapaa-aika tasapaino

Joustotyö
Hyvinvointi Kokoonnutaan yhteen, myös

virtuaalisesti (hybridikokoukset)
Asiakaspalvelu

Lähempänä kotia
Tunnelma ja palvelut

Joustavat ja elämykselliset 
kokoontumispaikat

Toiminnan vaatimat tilat
Toimistotilaa koko valtion käytössä

Lounaskahvila
Kirjasto
Muu yhteistila

Usean paikan muodostama työnteon ekosysteemi



Kokonaisvaltainen yhteinen työympäristö

• Fyysinen: Toimiva ja helposti saavutettava toimitilaverkosto

• Digitaalinen: Yhteensopivat järjestelmät, digitaalisen osaamisen 

vahvistaminen

• Sosiaalinen: Monipaikkaisuuden tuomat osaamistarpeet: työntekijätaidot ja 

johtamistaidot, työsuhdeasiat

• Työympäristöjohtaminen: Keskitetympi ja kokonaisvaltaisempi 

lähestymistapa, työympäristöhostit
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Yhteiset
työnteon 

tavat

Tavat 
huolehtia 
yhteisestä 
informaa-

tiosta

Tavat tehdä 
yhteistyötä

Tavat 
huolehtia 
työhyvin-
voinnista

Tavat johtaa 
omaa työtä
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Kysymys on 
suuresta 
muutoksesta, 
jossa tila on vain 
yksi osatekijä.
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Miten te voisitte tulla 

vahvemmin osaksi 

kolmansien paikkojen 

verkostoa?



Senaatin 
kokemuksia 

HUB-tyylisistä 
toteutuksista
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Kolmenlaisia tiloja

21 https://www.senaatti.fi/tyoymparistot/coworking-tilat/

https://www.senaatti.fi/tyoymparistot/coworking-tilat/


Kokemuksia

Sesam

• Helppo toteuttaa, kun on 

kysymys Senaatin omasta 

tilasta

• Suosio on ollut suurta

• Vaikea ottaa laajempaan 

käyttöön – eli miten joku 

muu virasto avaisi oviaan

• Yhteiset työympäristöt 

tekevät Sesamit

tarpeettomiksi
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Työ 2.0 Lab

• Sopimukset ja 

ansaintalogiikka vaikea

• Fasilitoijaverkoston

rakentaminen kova työ

• Muuntunee yhteisten 

työympäristöjen 

kokouskeskusten yhdeksi 

tilatyypiksi ja 

toimintatavaksi –

työympäristö-hostien

rooli

HUPI

• Laskutuskäytännöt alussa 

– työntekijällä ei ole 

”osto-oikeutta”

• Liian harva verkosto

• Pieneen tilaan haastava 

rakentaa monipuolista 

monitilaa

• Yhteiset työympäristöt 

tekevät valtion HUPIt

tarpeettomiksi

Suurin osa valtion työntekijöistä ei ole edes 

tietoinen näistä palveluista!
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Miten te kasvatatte 

näkyvyyttänne ja miten 

teidän palvelut ovat 

helposti saavutettavia ja 

käytettäviä?



Pandemia sysäsi muutoksen käyntiin. 
Ei pidä mennä virran mukana vaan 
muutosta tulee tietoisesti johtaa.

2
Työympäristöekosysteemi tulee 
muodostumaan. Pienillä 
paikkakunnilla valtiolla ei ole tarjontaa.

3
Kaikki eivät halua työskennellä kotona 
tai asua kaupungeissa. Hubeille on 
varmasti tilausta, jos vain käyttö on 
helppoa.

24

1



Kiitos!
Pertti Siekkinen

Pertti.siekkinen@senaatti.fi

senaatti.fi


