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S uomalaisten työkyky on tapetilla 
entistä enemmän. Siinä missä työ-
terveys liittyi ennen lähinnä työ-
tapaturmiin ja ammattitauteihin, 

ovat poissaolojen syyt 2020-luvun aattona 
ratkaisevasti muuttuneet.

Noin 80 prosenttia ihmisten työpanoksen 
heikkenemisen kustannuksista liittyy muu-
hun kuin työtapaturmiin. Kyseessä voi ol-
la fyysinen tai psyykkinen sairastelu, päih-
teet tai muut muutokset elämäntilanteessa.

Kyseessä on koko suomalaista yhteiskun-
taa koskeva kansantaloudellinen haaste: 
työpanoksen menetykset maksavat kansan-
taloudelle yli 20 miljardia euroa vuodessa.

– Yrityksen näkökulmasta syihin puut-
tuminen hyvissä ajoin on ehdottoman tär-
keää, toteaa Sofor Oy:n liiketoiminnan ke-
hitysjohtaja Seppo Salo.

Soforilla on Suomen pisin kokemus työ-
kyvyn johtamisprosessien digitalisoinnista. 
Suuren haasteen edessä yritys loistaa asian-
tuntemuksen lisäksi optimismillaan. Usko 
asioihin puuttumiseen perustuu kokemuk-
sen lisäksi teknologisiin harppauksiin.

– Innovaatiot, kuten tekoäly ja sen luoma 
mahdollisuus käsitellä valtavia tietomääriä 
tarjoavat meille aivan uudenlaiset työkalut 
esimerkiksi varhaisen puuttumisen proses-
sien käynnistämiseen.

Tieto työkyvystä on kultaa
Salo tietää, että tekoäly-käsitteen alla käy-
dään sisällöltään ja asiantuntemuksen tasol-
ta vaihtelevaa keskustelua. Jargonin sijaan 
Salo painottaa yrityksensä tarjoaman alus-
tan konkreettisia etuja ja tuloksia. 

Sofor tarjoaa asiakkailleen sekä näiden 
työterveys- ja vakuutusyhtiökumppaneille 
yhteistyöalustan, jonka kautta yritykset pys-
tyvät johtamaan henkilöstön työhyvinvoin-
tia ja työkykyä joka päivä. Ratkaisu edus-
taa sekä uusinta teknologiaa että uutta ta-

paa kytkeä tekoäly osaksi johtamista. Ajatus 
sai kipinän, kun Soforilla huomattiin, miten 
monimuotoisia työkykyä koskevat prosessit 
ovat ja kuinka paljon tietoa valuu hukkaan.

– Jossain kohtaa viimeisen parin vuoden 
aikana koimme ahaa-elämyksen. Erilaisten 
projektien myötä huomasimme, että purkin 
pohjalle jäi valtavasti tietoa. Data on nyky-
päivänä valtavan arvokasta valuuttaa myös 
työnantajille. On kauhea sääli, kun jopa 90 
prosenttia tästä tiedosta menee hukkaan. 

Kun yksilön työkyvyn muutos tulee ajan-
kohtaiseksi, ei dialogia käydä vain henkilön 
sekä tämän työnantajan välillä. 

– Pelkän seurannan ja raportoinnin sijaan 
halusimme luoda foorumin. Jotta palvelus-
ta olisi etua, tulee sen tuoda yhteen kaikki 
oleelliset toimijat työterveydestä ja vakuu-
tusyhtiöistä alkaen samaan paikkaan.

Yrityksille työhyvinvointi on iso asia
Työntekijän poissaolojen taustalla olevat 
syyt ovat moninaisia. Niiden kustannukset 
yrityksille ovat silti vuositasolla valtavat.

– Pieni yritys ei ole välttämättä valmistau-
tunut sellaisiin laskuihin lainkaan. Suurten 
organisaatioiden vuosittaiset työkyvyn las-
kemisen aiheuttamat menot voidaan laskea 
jopa kymmenissä miljoonissa euroissa. 

Soforilla on asiakkaina useita suuryrityk-
siä, joille työkyvyn merkitys on valtava. 

– Asiakkaidemme kiinnostus palvelua koh-
taan kertoo, miten paljon kysyntää moder-
nille työkykyjohtamiselle markkinoilla on. 

Soforilla tiedetään hyvin, miten työhyvin-
voinnin turvaaminen ja aikainen reagointi 
perustuu tietoon. Tiedolla johtaminen ei kui-
tenkaan onnistu, jos dataa ei ole kerätty jär-
kevästi ja hedelmälliseen muotoon.

– Työkyvyn turvaaminen on miltä tahan-
sa yritykseltä kaikilla tavoin loistava sijoi-
tus. Asian suuruuden vuoksi kukaan ei voi 
oikein sanoa, ettei tähän kannata panostaa. 

Sairauspoissaolot ja -eläkkeet ovat luoneet aikapommin suomalai-
seen työelämään. Inhimillisen ja sosiaalisen kärsimyksen lisäksi 
kyseessä on kymmenien miljardien hintalappu kansantaloudelle.
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Tekoälyllä tuetaan 
työkykyjohtamista 
jo tänä päivänä

Sofor Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Seppo Salo on nähnyt, miten tekoäly on luonut 
uusia mahdollisuuksia ennakoida ihmisten työkyvyn muutoksia ajoissa.

Pia Sabelström kertoo, että Turun Logomon veturikorjaamossa sisustussuunnittelun 
pyrkimyksenä on ollut saada eri alojen yritykset kohtaamaan ja verkostoitumaan.

“

Monitilatoimistoja yrityksille ja yhteisöille suunnitteleva arkki-
tehtitoimisto Sabelström haluaa luoda ympäristöjä ihmisten koh-
taamiselle. Vapaampi toimistoympäristö on myös tehokas, sillä 
toimitilaneliöiden käyttöaste nousee. 
teksti kalle kirstilä  kuva robert seger

Monitilassa kuulut 
osaksi yhteisöä 

M onitila on toimiva ja jousta-
va työympäristö missä avo-
toimisto ja erilaiset projekti-, 
neuvottelu- ja taukotilat yh-

distyvät. Haluamme saada ihmiset kommu-
nikoimaan ja luoda mahdollisuuksia kohtaa-
misille yritysten ja alojen välille, muotoilee 
Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkon-
tor Oy:n arkkitehti ja sisustussuunnittelija 
Pia Sabelström.

Usein ajatellaan että monitilat ovat luo-
van alan juttu. Sabelströmin mukaan moni-
tila-ajattelu kuitenkin sopii alalle kuin alalle. 

– Oli sitten kyse tilitoi-
mistosta, mainostoimis-
tosta tai vaikka olutpani-
mosta, ne kaikki ovat tä-
nä päivänä myös digiyri-
tyksiä. Harvalla alalla 
ollaan enää sidottuja 
omaan työpisteeseen.

Turussa yli 15 vuotta 
toiminut Arkkitehtitoi-
misto Sabelström on ollut 
suunnittelemassa myös 
julkishallinnon virastoille 
monitilatoimistoja.

– Kun uusissa tiloissa on oltu hetki, lä-
hes kukaan ei haluaisi palata enää vanhaan. 
Monitilassa kuulut yhteisöön. Yhteenkuu-
luvuuden vahvistaminen onkin yksi suun-
nittelumme tavoitteista.

Avotoimistojen virheet korjattu
Sabelströmin mukaan monitilatoimistois-
sa on opittu avokonttorien yleisistä virheis-
tä niin äänenhallinnassa, ilmanvaihdossa 
kuin valaistussuunnittelussakin. Avoin tila 
jaetaan pienempiin osiin. Työpisteiden lä-
helle suunnitellaan usein määritelty paik-
ka, johon voi helposti siirtyä vaikka puhe-
limeen tai syvää keskittymistä vaativan työ-
tehtävän pariin. 

– Aamulla töihin tullessa voit valita, me-
netkö hiljaiseen nurkkaan vaan energiseen 

tilaan, jossa vaihdetaan ajatuksia. Pienem-
piä vetäytymistiloja pitää olla riittävästi.

Monitilat voidaan jakaa myös eri henki-
siin tiloihin. On esimerkiksi yhteistyöalue 
ja hiljainen alue. 

– On tärkeää, että eri työalueille luodaan 
yhdessä omat pelisäännöt.

Toimistossa, jossa ei ole nimettyjä työpis-
teitä voi esimerkiksi olla erillinen alue, jos-
ta tavaroita ei tarvitsekaan korjata pois työ-
päivän päättyessä. Monitila toimii hyvänä 
työympäristönä ikään katsomatta.  

– Muutos on nykyään itsestäänselvyys. 
Kukaan ei ajattele, et-
tä ollaan saman pöydän 
ääressä eläkeikään asti, 
Sabelström lisää.

Tehoa neliöille
Monitilan ideaan kuuluu 
pyrkimys tehokkuuteen. 
Sabelströmin mukaan tä-
mä asia kuitenkin usein 
unohdetaan. 

– Monilla työpaikoilla 
on liikaa tiloja, joissa ei 
ole kukaan koskaan. 

Työtä tehdään yhä enemmän muualla 
kuin työpaikan tiloissa – asiakas voidaan ta-
vata tämän luona, töitä tehdään joko mat-
kalla tai kotona etänä. Siksi tarvitaan tehok-
kaampaa ja joustavampaa työtilaa. 

– Säästyneillä neliöillä ja rahoilla voidaan 
tehdä jotain hyödyllistä, vaikkapa hankkia 
kivoja kalusteita, entistä parempia kahvi-
automaatteja tai luoda kiva lounaspaikka.

Merkittävä osa Arkkitehtitoimisto Sa-
belströmin työstä on vanhojen tilojen 
muuntamista uuteen käyttöön. Toimisto 
on muun muassa kerran muutanut nave-
tan toimistotilaksi. 

– Antoisinta on, kun huonokuntoinen 
vanha tila löytää uuden elämän ja siihen 
saadaan mukaan ihmisiä. Tyhjänä säilyt-
tämisessä ei ole mieltä, Sabelström päättää.

Kun uusissa  
tiloissa on oltu  
hetki, kukaan ei 
haluaisi palata 
enää vanhaan.


