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Tuottava työympäristö ja
fyysisen työympäristön kehittäminen

24.-25.8.2022 Studio AnnaK, Helsinki / verkkototeutus

Ohjelma / Keskiviikko 24.8.2022

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

8.50 Etäosallistujien ääniyhteyden testausta ja käytännön infoa

9.00–11.15 Tehokkaan työympäristön haasteet ja kustannustehokkuus
muutoksessa
Tietotyön erityisasiantuntija Heljä Franssila, Senaatti-kiinteistöt

Tauko n. klo 10.00–10.10

11.15 Lounas

12.00–13.00 Trendien kiihtyvä kehitys
∂ Viimeaikaiset trendit ja kehitys kohti hybridityön ekosysteemejä
∂ Työntekijäkokemuksen ennakointi kansallisella ja kansainvälisellä

tiedolla
∂ Mitkä ovat keskeiset tutkimustulokset ennakoimassa tulevaisuuden

työn tekemisen tapaa ja työympäristön uusia vaatimuksia?
Director, Workplace & Design Sofia Jakas, JLL

13.00 Tauko

13.15–14.15 Digitaaliset työympäristöt – case Gofore
Head of Workplace Development Leanna Haarni, Gofore

14.15 Kahvi

14.30–15.15 Yrityskulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä ja
työntekijäkokemus – case A-Insinöörit
Toimialajohtaja Juhani Karhu, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

15.15 Tauko

15.30–16.15 Etäesitys: Toimiston vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin
∂ “The relationship between interior office space and employee

health and well-being – a literature review”
https://doi.org/10.1080/09613218.2019.1710098

Assistant Professor, Dr. Tuuli Jylhä, Delft University of Technology

n. 16.15 Päivän päätös
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Ohjelma / Torstai 25.8.2022

8.30 Aamupala

8.50 Etäosallistujien ääniyhteyden testausta

9.00–10.15 Projektin kustannukset ja vaikutukset kustannuksiin jatkossa,
elinkaarikustannukset
Toimitusjohtaja Esa Santamäki, Agile Work Oy

10.15 Tauko

10.30–11.30 Erilaiset tekniset ratkaisut ja sovellukset
Head of Sales & Marketing Perttu Ahvenainen, Taitori Oy

11.30 Lounastauko

12.20–13.20 Työympäristökehittämisen ulkoiset puitteet – värimaailma, sisustus,
uudet materiaalit
N.N., Sistem Oy

13.20 Kahvi

13.40–14.40 Työympäristökehittämisen ulkoiset puitteet – tilojen ja materiaalien
kestävyys, aikaa kestävät työtilat, vastuullisuus
työympäristösuunnittelussa
Sustainability Manager Anne-Maria Peitsalo, Martela Oyj

14.40 Tauko

14.50–15.50 Työympäristökehittämisen ulkoiset puitteet – tilaratkaisut, akustiikka
Suunnittelupäällikkö, DI, FISE PV akustiikka Matias Remes,
Sitowise Akustiikka

n. 15.50 Koulutuksen päätös

Muutokset mahdollisia.
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Sisältö
Kahden päivän koulutuksessa saat työkaluja tehokkaan ja tuottavan työympäristön luomiseen.
Kuulet esimerkkejä erilaisissa työympäristöissä tehdyistä ratkaisuista.

Koulutuksessa käydään läpi tehokkaan työympäristön elementtejä ja haasteita sekä työn
tuottavuuden mittaamista.

Tilaisuudessa kuulet myös muutosprojektin ja erilaisten ratkaisujen kustannuksista sekä erilaisista
teknisistä ratkaisuista ja sovelluksista. Millaisiin yllätyksiin on hyvä varautua ja miten voit välttää
sudenkuopat?

Työympäristökehittämisen muutosprojektissa on tärkeää ottaa huomioon myös fyysisen
työympäristön ulkoiset puitteet. Kuulet, millaisia akustiikkaan liittyviä ratkaisuja on hyvä ottaa
huomioon sekä millaisia ovat vastuulliset ja kestävät tila- ja materiaalivalinnat. Työtiloissa
viihtymiseen vaikuttaa myös värimaailma ja sisustusratkaisut.

Aika ja paikka
Keskiviikko-torstai 24.-25.8.2022 Studio- ja hybriditila AnnaK, Annankatu 24, 5. krs, Helsinki /

verkkototeutus. Koulutus toteutetaan hybridimallina: voit valita, osallistutko etäyhteyksin vai
fyysisesti koulutustilassa.

Hinta ja ilmoittautuminen
Osallistumismaksu on 600 euroa. Mikäli koulutukseen osallistuu samasta yrityksestä kolme
henkilöä tai enemmän, myönnämme 10 %:n alennuksen osallistumismaksusta. Hintaan lisätään

voimassa oleva arvonlisävero. Hintaan sisältyy esitykset ja sähköiset materiaalit sekä ohjelmaan
merkityt tarjoilut.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.8.2022 verkkosivuilla: www.kiinko.fi > rakennuttaminen ja infra

Peruutukset
Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 16.8.2022

ninni.yletyinen@kiinko.fi. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 100 %. Esteen sattuessa tilalle
voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö samasta organisaatiosta.

Lisätietoja
Liiketoimintajohtaja Anu Karvonen,

anu.karvonen@kiinko.fi, puh. 040 824 5989

Koulutuspäällikkö Anne Pitkänen,
anne.pitkanen@kiinko.fi, puh. 040 737 0534

Koulutuskoordinaattori Ninni Yletyinen,

ninni.yletyinen@kiinko.fi, puh. 040 667 1911

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki
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