
On yhä selvempää, että puhtaus ja hygienia työpaikalla eivät ole pelkästään 
mukavuuskysymys, vaan ne ovat tärkeitä tuottavuuden osatekijöitä. Kun yhä useammat 
toimistot siirtyvät avokonttoriympäristöön, työntekijät käyttävät ja jakavat yhteisiä 
tiloja ja tekniikkaa, jolloin työhön sisältyy aiempaa enemmän hygieniariskejä. Yhä 
useammat, etenkin nuoremman sukupolven edustajat, ovat nykyään myös tietoisempia 
terveysasioista, joten puhtaan ja turvallisen työympäristön varmistaminen työntekijöille on 
yhä tärkeämpi asia mahdollisia rekrytointeja tai nykyisen henkilöstön pysyvyyttä ajatellen.

Toimistot ovat siirtymässä tietyn kokoista tiloista joustavampiin toimistotiloihin, joissa tarvitaan enemmän 
joustavia hygieniaratkaisuja. kaikkialla maailmassa. Uudet tiedot maailmanlaajuisesta Essity Hygiene 
& Health -raportista 2018-20191 ja Tork Office Trend Report -selvityksen näkemykset osoittavat, että 
nykyaikaiset toimistot tarvitsevat proaktiivisia hygieniaratkaisuja, jotta työpaikan hygienia saadaan pysymään 
riittävällä tasolla. Nyt tutkimme tarkemmin, kuinka tarjoamalla näitä ratkaisuja voimme saada kilpailuetua 
markkinoilla, joissa toimistot ovat jo useammin avokonttoreita kuin perinteisiä toimistoja.

Hygienia avoimessa 
toimistoympäristössä
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Avokonttoreissa 
on sekä hyötyjä että haittoja
Noin 70 % toimistoista Yhdysvalloissa2 ja 73 % toimistoista Isossa-
Britanniassa3 ovat avokonttoreita. Vaikka avoimella ympäristöllä on monia 
myönteisiä vaikutuksia toimiston yhteistyölle, ne edellyttävät enemmän 
kunnossapitoa ja soveltuvaa hygieniastrategiaa, jossa ratkaisut on 
sovellettu joustavaa avokonttoriympäristöä ajatellen.

Useissa eri tutkimuksissa on löydetty korrelaatio huoneessa 
työskentelevien ihmisten lukumäärän ja sairauspoissaolojen määrän 
välillä 4,5. Eli mitä useampi ihminen jakaa työtilan, kuten avokonttorin, sitä 
useammin he altistuvat tartuntataudeille.

1. Essity Hygiene & Health Report 2018-2019. This report among 15.000 people from 12 countries is the latest edition in a series of reports that Essity, the maker of the 
Tork brand, has been publishing since 2008 with the aim to raise awareness about the pivotal role hygiene, sanitation, and health play for well-being

2. BBC (2017). Why open offices are bad for us.
3. Euractiv (2014) The French are the least satisfied with their working conditions.
4. Pejtersen, J. H., Feveile, H., Christensen, K. B., & Burr, H. (2011). Sickness absence associated with shared and open-plan offices—a national cross sectional 

questionnaire survey. Scandinavian journal of work, environment & health, 376-382.
5. Bodin Danielsson, C., Chungkham, H. S., Wulff, C., & Westerlund, H. (2014). Office design’s impact on sick leave rates. Ergonomics, 57(2), 139-147.
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Aloita perusasioista: Saniteettitilat
Terveenä pysyminen huolehtimalla puhtaudesta ja hygieniasta 
toimistotiloissa voi olla vaikeaa, koska monissa toimistoissa ei 
ylläpidetä riittävää hygieniatasoa, ei edes saniteettitiloissa. Noin 
22 % työntekijöistä kertoo, että he usein välttelevät WC-tilojen 
käyttöä työpaikallaan, ja nuoremmilla työntekijöillä lukema on jopa 
30 %5. Yleisin syy tähän on se, että WC-tilat ovat epähygieenisiä tai 
epäsiistejä. Joskus niistä myös puuttuu WC-paperia tai saippuaa, 
mikä osaltaan heikentää tilojen tasoa. Tällaiset tekijät vaikuttavat 
sekä työntekijöihin että heidän käsitykseensä toimistosta, joten 
hygienia on asia, josta on syytä huolehtia.

Kasvanut huoli hygieniasta
Nykyään noin 40 % ihmisistä ympäri maailman kertoo olevansa 
huolissaan, että huono hygienia saa heidät sairastumaan. 
Mielipiteissä vallitsee eri ikäryhmien välillä suuria eroja5. Työnantajien 
olisi millenniaalisukupolven edustajia houkutellakseen ja töissä 
pitääkseen tiedostettava, että tämä sukupolvi on huolissaan 
hygienian puuttumisesta huomattavasti enemmän kuin vanhemmat 
työntekijät. Esimerkiksi 50 % 16–25-vuotiaista kertoo olevansa 
usein huolissaan hygieniasta, kun sama luku 61-vuotiailla tai 
vanhemmilla on vain 21 %.

Hygieniaan liittyvät tavat kohtaavat 
toimistossa
Hygieniaan liittyvät huolet syntyvät todennäköisesti sekä fyysisen 
ympäristömme että työtovereidemme käyttäytymisen seurauksena. 
Puutteelliset rutiinit riittävän hygienian varmistamisessa saavat 
ihmiset tuntemaan, etteivät heidän työtoverinsa tee tarpeeksi 
välttääkseen bakteerien leviämistä. Tiedämme esimerkiksi, että 15 
% ihmisistä kertoo, etteivät he pese käsiään WC-käynnin jälkeen, 
31 % ei pese käsiään ennen ruokailua ja 50 % ei pese käsiään 
niistettyään, yskittyään tai aivastettuaan6. Tällainen käyttäytyminen 
vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset mieltävät töihin menon, toimistolla 
oleskelun ja tuntevat olonsa turvalliseksi sairastumisen suhteen.
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6. Essity (2018). The Essentials Initiative Survey 2018 -hankkeesta on tietoa osoitteessa www.essity.com/
company/essentials-initiative/.
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Ratkaisu on hygieniastrategia
Ottamalla toimistossa käyttöön hygieniastrategian työntekijät pystyvät 
sekä lisäämään tuottavuuttaan että vähentämään sairaslomapäiviään 
ja hygieniaan liittyviä huoliaan. Tutkimusten mukaan oikeanlaisen 
käsihygieniaohjelman toteuttamisella toimistossa voidaan vähentää 
työntekijöiden sairaslomapäiviä jopa yli 20 prosentilla6 , ja sen on 
osoitettu vähentävän huolen aiheita sekä parantavan työmoraalia 
ja asennetta työpaikkaa kohtaan. Jopa hyvin pienillä toimenpiteillä 
voidaan parantaa hygieniaa, ja niiden on todettu vähentävän 
sairausvakuutuskorvausvaatimuksia7. 

Uudesta Torkin toimiston online-työkalusta löydät tärkeää tietoa, 
käytännöllisiä neuvoja annostelijoiden sijoitteluun, vinkkejä 
priorisoitaviin alueisiin ja ohjeita siitä, kuinka voit auttaa työntekijöitä ja 
vierailijoita ylläpitämään asianmukaisen hygieniatason.

Saatavuuden parantaminen
Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä 
käsihygienian parantamiseksi ja siten tartuntatautien esiintymisen 
vähentämiseksi on yksinkertaisesti tarjota enemmän mahdollisuuksia 
käsihygieniasta huolehtimiseen6. Se tarkoittaa, että on tarjottava 
käsienpuhdistuspaikkoja ja huolehdittava, että annostelijat täytetään 
riittävän usein.

Sijoita toimistotiloihin strategisesti

• Tork Hygieniayksikkö
• Tork EasyCube®

paikkoihin, joissa liikutaan usein, niin yritys voi tarjota työntekijöiden 
helposti saataville hygieniatuotteita, kuten käsihuuhdetta ja 
käsipyyhkeitä. Telineen ohi käveleminen toimii sekä työntekijöille että 
vierailijoille myös hyvänä muistutuksena käsihygienian tärkeydestä, ja 
teline kertoo heille, että yritys välittää heidän hyvinvoinnistaan.
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Jos haluat lisää tietoa siitä, kuinka yrityksesi voi tarjota työntekijöille mahdollisuuksia 
parhaiden käytäntöjen noudattamiseen, jotta voidaan ylläpitää oikeanlainen 
hygieniataso, pienentää sairastumisriskiä ja näin parantaa työntekijöiden 
hyvinvointia ja tuottavuutta, vieraile osoitteessa www.tork.fi

7. Arbogast, J. W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W. R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., & Parker, A. (2016). Impact of a comprehensive workplace hand hygiene program on 
employer health care insurance claims and costs, absenteeism, and employee perceptions and practices. Journal of occupational and environmental medicine, 58(6), e231.

8.  Zivich, P. N., Gancz, A. S., & Aiello, A. E. (2017). Effect of hand hygiene on infectious diseases in the office workplace: A systematic review. American journal of infection 


