
Avotoimistot ja 
monitilaratkaisut
työympäristönä

Toimistorakkautta



Vaihtelu virkistää
Uudenlaiset toimistojen käyttötavat ovat lisääntyneet 
kehittyvän tieto- ja kommunikaatioteknologian myötä. 
Monitilaratkaisuilla pyritään  edistämään avointa
työkulttuuria, osaamisen jakamista ja yhteistyötä sekä
laadukasta ja tuottavaa työskentelyä. Työntekijälle
monitilatoimisto tarjoaa joustavuutta ja vaihtelevuutta,
kun voi itse valita paikan kunkin työtehtävän mukaan. 
Mutta mitkä ovat uudenlaisten työtilo-
jen sudenkuopat ja miten ne voidaan välttää?  
Ota yhteyttä, niin kuuntelemme tarpeenne ja yhdessä 
selvitämme, mitä monitilatoimistoa suunniteltaessa on 
huomioitava ja miten muutosprosessia kannattaa tukea.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt
Antaa organisaatiolle ja työyhteisölle ajankohtaista tietoa 
siitä, mitä tekijöitä on otettava huomioon monitilatoimis-
ton suunnittelussa, jotta työskentely-ympäristöstä saadaan  
laadukasta ja tuottavaa työskentelyä sekä työhyvinvointia 
tukeva tila.

Keskeiset sisällöt
• Hyvinvoinnin ja työn sujumisen haasteet monitila-
 ympäristössä
• Työyhteisön tukeminen työtiloihin liittyvissä muutoksissa
• Avotoimisto, koppikonttori, monitilatoimisto – minkälaiseen  
 työhön kukin soveltuu
• Toimistojen meluongelmien ratkaiseminen ja käytännön  
 esimerkkejä
• Ilmastointi, lämpöolot ja ilmanlaatu

Aika
Sopimuksen mukaan.

Paikka
Turun ammattikorkeakoulun tai organisaation tilat.

Hinta
Pyydä tarjous!

Asiantuntijat
Psykologi Annu Haapakangas; tutkimusryhmän vetäjä Valtteri 
Hongisto; vanhempi tutkija Hannu Koskela.

Voit myös lukea Annu Haapakankaan väitöstutkimuksen 
(09.06.2017: Subjektiiviset reaktiot avotoimistojen meluun ja 
melun vaikutukset kognitiiviseen suoriutumiseen – ongelmia 
ja ratkaisuja) täältä:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6860-2

Tarjoamme myös konsultaatiokäyntiä, jossa avotoimistot ja 
monitilaratkaisut työympäristönä –aiheesta  keskustellaan 
organisaatiosi lähtökohtien ja tavoitteiden perusteella.

Kysy lisää!
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Tiesitkö, että koulutus on 
verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä
ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea 
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä 
on	 50	 %	 koulutuspäivien	 keskimääräisestä	 palkka-
kustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää 
oikein laadittua koulutussuunnitelmaa. 

Kysy meiltä lisätietoa:
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Lisätiedot:  
turkuamk.fi/yrityspalvelut

#ExcellenceInAction Turku University of Applied Sciences is an inspiring 
community of 10,000 members – an innovative and multidisciplinary  
higher education institution, which creates international competitiveness 
and well-being for Southwest Finland. Our graduates are practice-oriented 
professionals with top competencies. 
#Innopeda is a learning method developed at TUAS. It is based on  
experimenting, sharing know-how, and combining different approaches.   
With Innopeda we successfully connect teaching, research and development 
activities, internationality, and co-operation with working life.

Tiesitkö, että tarjoamme erilaisia työympäristön  kehittämispalveluja?  Kysy lisää!


