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Johdanto
Etätyön merkitys on pandemian aikana 
kasvanut. Muutosta helpottamaan ja 
stressiä l ieventämään markkinoil le on 
tuotu monia alustoja, palveluita ja 
optimointeja. 

Tässä trendiraportissa korostetaan 
sellaisia sovelluksia, alustoja ja tuotteita, 
jotka tuntuvat lähes samalta kuin oikea 
elämä mutta l isäävät tehokkuutta, 
sosiaalisuutta ja itsenäisyyttä. Työkalut, 
uudet tuotteet ja palvelut ovat nyt 
sellaisella tasolla, että etäily voi sujuvasti 
jatkua myös pandemian jälkeen. 
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Raportin eritysominaisuudet ja määritelmät

Sisällön luokittelu & artikkelien pisteytys
Trendiraportissa käytettävät sisältötyypit selitetään tällä sivulla.
Pisteytysjärjestelmän avulla arvioidaan trendin sisältöä.

Kuluttajaoivallukset:
Miten ja miksi merkittäviä suunnanmuutoksia
tapahtuu. Kuluttajaoivallukset jaetaan kahteen 
osioon: trendeihin ja oivalluksiin

Esimerkit:
Tarkkaan valikoituja yksittäisiä innovaatioita
syvempään analysointiin.

Ryhmitellyt listat:
Valikoima aiheeseen liittyviä esimerkkejä
näkökulman laajentamiseksi ja toisilleen 
läheisten mahdollisuuksien näkemiseksi.

Pistettä

Suosio
Aktiivisuus

Tuoreus

Kohderyhmät:
Kohdeyleisö, jonka tutkijat määrittävät

Tuoreus:
Artikkelin uutuusarvo

Aktiivisuus:
Vuorovaikutuksen, kuten kuvien selailun ja sosiaalisen
median jakojen määrä. Jonkin artikkelin aktiivisuus 
voi olla suurta, vaikka suosio ei ole.

Suosio:
Vetovoiman pisteytys. Perustuu siihen, kuinka moni lukija valitsee artikkelin muiden 
vastaavien joukosta.

Kokonaispisteet:
Kaikki pistemäärät voi muuttaa prosenteiksi. Kokonaispistemäärä muodostuu suosion, aktiivisuuden
ja tuoreuden keskiarvosta.
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A) Kiihtyvyys
1. Yhden asian hiominen
2. Ominaisuuksien liioittelu 
3. Ratkaisujen 
uudelleenajattelu 

Tekoäly
Siirrymme käänteentekevään 
aikakauteen, jota kuvaa 
älykkyyden, datan ja muistin 
eksponentiaalinen kasvu.

Katalysaatio
Yritykset ovat vauhdittamassa 
kuluttajien henkilökohtaista 
kehitystä.

Prosumerismi
Käyttäjien luomasta sisällöstä 
maker-kulttuuriin –
nykykuluttajat ovat sisällön-
tuottajia ja asiantuntijoita.

B) Syklisyys
1. Retro, nostalgia
2. Sukupolvisuus
3. Taloudellisuus   
+kausiluonteisuus
4. Toistuvat syklit

Nuorekkuus
Peter Pan -sukupolvi ei halua 
kasvaa aikuisiksi. Se ohjaa 
maailmaa leikkisämpään 
suuntaan (sis. boomerit, jotka 
haluavat pysyä aktiivisina).

Luonnollisuus
Vastuullisten tuotteiden 
suosiminen. Ne sisältävät 
paikallisia, orgaanisia ja  
kierrätettäviä ainesosia.

Nostalgia
Rakkaimmat muistot 
ruokkivat halua tuoda 
menneisyys nykyisyyteen, 
erityisesti suhteessa 
varhaisiin vuosiin.

C) Vähentäminen
1. Erikoistuminen
2. Vähemmän kerroksia –
tehokkuus     
3. Joukkoistaminen
4. Tilaaminen

Yksinkertaisuus
Nopeatempoisessa, 
kaoottisessa maailmassa 
yksinkertaisuus erottuu, mikä 
johtaa puhtaaseen 
muotoiluun. 

Kuratointi
Hyperkohdennetut 
tarjoukset, palvelut, tilaukset 
ja suositukset 
yksinkertaistavat elämää.

Välitön yrittäjyys 
Uudet palvelut helpottavat 
konseptointia, 
käynnistämisen rahoittamista 
ja yrittämistä.

D) Uudelleenohjaus
1. Tarkentaminen
2. Peruuttaminen
3. Yllättävyys
4. Pelillistäminen

Elämyksellisyys
Maailmassa, jossa on 
runsaasti materiaa, tulee 
elämyksistä tärkeä valuutta ja 
prioriteetti elämässä.

Pelillistäminen
Pelidynamiikan soveltaminen 
tosielämän ongelmiin johtaa 
kilpailukykyisempään ja 
kiinnostavampaan maailmaan.

Tribalismi
Uskollisia ryhmiä muodostuu 
helpommin erityisten 
intressien, kohteiden ja jopa 
brändien ympärille.

E) Lähentyminen
1. Yhdistäminen –
kerrostaminen
2. Lisäarvon tuottaminen
3. Yhteisbrändäys
4. Fyysisyys + Digitaalisuus

Hybridisaatio
Rajat hämärtyvät liiketoiminta-
mallien, tuotteiden ja palve-
luiden yhdistyessä. Uniikkeja 
konsepteja ja kokemuksia

Yhdessä luominen
Yritykset, tuotteet, palvelut ja 
kuluttajat luovat yhä 
enemmän toisistaan 
riippuvaista toimintaa.

Moniaistisuus
Tekniikka, AR, VR ja inter-
aktiiviset kokemukset 
nostavat odotuksia viihteen, 
palvelun ja jopa ruoan 
suhteen.

F) Erottautuminen
1. Personointi – kustomointi
2. Status – joukkoon 
kuuluminen
3. Tyyli – muodikkuus
4. Sukupolvikapina

Monilta monille
Myyjien ja mediajulkaisijoiden 
joukkokato on siirtänyt 
maailman monelta-monelle-
talouteen.

Personointi
Pienerätuotantotekniikat ja 
yksilöity media luovat 
pohjan personoinnille.

Aitous
Sosiaalinen media ja 
perinteisen mainonnan 
vastustus luovat janon 
aitouteen ja todellisuuteen.

Jokainen trendi liittyy vähintään yhteen 18 TrendHunterin määrittelemästä megatrendistä. 
Megatrendit on lajiteltu kuuteen mahdollisuuskategoriaan. (A-F)



Trendit & oivallukset
Huomaamatta jääneitä mahdollisuuksia ja esimerkkejä

Maailmanlaajuiset kuluttajatrendit korostavat sitä, miten ja 
miksi suuret muutokset tapahtuvat.

Raportti on jaettu kahteen osaan:
1. Trendi-osio, jossa yksilöidään uusia mahdollisuuksia 

toimialalla ja
2. Oivallus-osio, jossa tarkastellaan motiiveja, asenteita, 

uskomuksia ja jännitteitä mahdollisuuksien taustalla.

Trendi-osiossa esitellään myös Haaga-Helian Hospitality-
kehityspaneelin (HKP) tuloksia. Hospitality-kehityspaneeli 
kokoaa eri alojen ammattilaisten näkemyksiä tässä raportissa 
esiteltävistä trendeistä. Lue lisää HKP:sta s. 17



Etätyökulttuuri kehittyy

Yritykset kopioivat toimistokulttuuria 
työntekijöilleen 
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Etätyökulttuuri kehittyy
Yritykset kopioivat toimistokulttuuria työntekijöilleen 

Trendi – Jotta työntekijöiden työmotivaatio pysyisi yllä yli vuoden kestäneen etätyöajan jälkeen, yrittävät monet yritykset luoda virtuaalisia toimistorituaaleja. Näitä rituaaleja ovat 
esimerkiksi kahvitauot ja chat-tilat, jotka näyttävät toimistoilta.

Oivallus – Etätyöskentely on tuonut monien arkeen lisätunteja, mutta sillä on myös varjopuoli: työntekijät eivät enää koe olevansa samalla tavalla osa yhteisöä kuin ennen. Yritykset 
yrittävätkin nyt kuroa umpeen etätyön ja toimistokulttuurin välistä sosiaalista kuilua lisäämällä työnkuviin yhteisöllisiä aspekteja.

Virtuaaliset kahvikoneet
Powell Software's Microsoft Teams -sovellus tukee työkulttuurin välittymistä ruudulta kotiin

Virtuaaliset toimistoalustat
Remo yhdistää virtuaalisen Teamsin ja fyysisen työtilan 

hyödyt

Virtuaaliset yritysretriitit
Moniker tarjoaa nyt etätiimien yhteisöllisyyskokemuksia

Etätyöpaikkayhteisöt
Chipotle tarjoaa etätyöntekijöille pääsyn Udemy for 

Business

7.0
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus

Katalysaatio 4 nostoa, 36 esimerkkiä

47,682 klikkauksia

URL: Hunt.to/449470

Advisor Pick

https://www.trendhunter.com/trends/virtual-coffee-machine
https://www.trendhunter.com/trends/virtual-office
https://www.trendhunter.com/trends/moniker
https://www.trendhunter.com/trends/remote-workplace
https://www.trendhunter.com/pattern/acceleration
https://www.trendhunter.com/megatrend/catalyzation
https://www.trendhunter.com/id/449470?ak=5a64890e31660f47626df2a5b777ee2c


Etätyöskentelevien sisällöntuottajien 
uudet tarpeet 

Etätyötä tekevät kuluttajat suosivat 
tehokkaampia teknologiatuotteita 
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Etätyöskentelevien sisällöntuottajien uudet tarpeet
Kuluttajat suosivat tehokkaampia teknologiatuotteita

Trendi – Ennen pandemiaa erityisteknologiavälineet kiinnostivat lähinnä teknologia-alan ammattilaisia ja sisällöntuottajaharrastajia. Etätyöajan myötä myös tavalliset kuluttajat ovat 
kiinnostuneita tehokkaista teknologiavälineistä.

Oivallus – Vaikka etätyöpakko ei aina välillä olekaan, monet pitäytyvät kotitoimistossa. Se voi kuitenkin käydä tylsäksi, jolloin kaivataan kotitoimistoelämää kohentavia elämyksiä. Ilmiö 
kumpuaa siitä, että tuottavuuden ja tehokkuuden lisäksi pidetään tärkeänä sosiaalisia kontakteja ja yhteisöllisyyttä. Kun vuorovaikutussuhteita ylläpidetään myös pandemia-ajan etäilyn
aikana, työntekijöiden työhyvinvointi ja motivaatio pysyvät yllä. 

Etätoimiston kuvauspakkaukset
The Pictar Stay Home -pakkaukset auttavat 
käyttäjiään pysymään yhteyksissä kirkkaalla 

kuvanlaadulla

Tehokkaat portin laajennusoheislaitteet
HyperDrive GEN2 USB-C -telakointiasemassa on 18 

porttia

Etäilyn tekniset paketit
Sharpin teknologiapaketit tukevat etätyöntekijöitä

Tehokkaat verkkoreitittimet
Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 -reitittimessä on runsaasti 

ominaisuuksia

Tekoälyllä toimivat 
videokonferenssijärjestelmät

Cisco Webex Desk Pro optimoi virtuaalineuvottelut

5.9
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus

Kokemus

Katalysaatio

Prosumerismi

5 nostoa, 45 esimerkkiä

64,118 klikkauksia

URL: Hunt.to/441636

https://www.trendhunter.com/trends/stay-home-kits
https://www.trendhunter.com/trends/hyperdrive-gen2-usbc-docking-station
https://www.trendhunter.com/trends/tech-bundle
https://www.trendhunter.com/trends/zyxel-armor-g5-ax6000
https://www.trendhunter.com/trends/cisco-webex-desk-pro
https://www.trendhunter.com/pattern/redirection
https://www.trendhunter.com/pattern/acceleration
https://www.trendhunter.com/megatrend/experience
https://www.trendhunter.com/megatrend/catalyzation
https://www.trendhunter.com/megatrend/prosumerism
https://www.trendhunter.com/id/441636?ak=5a64890e31660f47626df2a5b777ee2c


Huonekaluja väliaikaisiin 
työtiloihin 

Yritykset ovat kehittäneet 
etätyöskentelijöille väliaikaisia 

funktionaalisia ja mukautettavia huonekaluja 
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Huonekaluja väliaikaisiin työtiloihin 
Yritykset ovat kehittäneet etätyöskentelijöille väliaikaisia funktionaalisia ja mukautettavia huonekaluja 

Trendi – Yritykset ovat kehittäneet palveluita, joista etätyöskentelijät voivat ostaa väliaikaisia palvelu- ja tuoteinnovaatioita – vaikkapa kevyitä kartonkipohjaisia huonekaluja.

Oivallus – Etätyöskentely on synnyttänyt uudenlaisia haasteita. Kotikonttorikansalla on vahva tarve kokea olonsa arvostetuksi ja toimiston tunnelmaa kaivataan. Etäily voi johtaa 
korkeampaan tuottavuuteen, tehokkuuteen ja lojaaliuteen, kunhan sitä vaan tuetaan oikeilla tavoilla. Tärkeintä on, että työntekijä tuntee olonsa tyytyväiseksi ja tuetuksi päivittäisessä 
työelämässä.

Etätyöpisteen kartonkipöydät
Stykka teki kolmesta pahvipalasta Flat-Pack-

työpisteen

Ergonomiset kotityötilatilaukset
Yritykset voivat napsauttaa tilaukseen groWrkin 

tukeakseen etätyöntekijöitä

Kotitoimiston tilanjakajat
Panasonicin Komoru auttaa erottamaan asuin- ja työtilat 

toisistaan

Etätyöntekijöiden provisiopalvelut
"Firstbase"-palvelu auttaa yrityksiä tukemaan 

etätyöntekijöitä

6.8
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus

Yksinkertaisuus

Kokemus

Katalysaatio

4 nostoa, 45 esimerkkiä

173,805 klikkauksia

URL: Hunt.to/425777

Advisor Pick

https://www.trendhunter.com/trends/cardboard-desk
https://www.trendhunter.com/trends/ergonomic-home-workspace
https://www.trendhunter.com/trends/home-office-cubicle
https://www.trendhunter.com/trends/firstbase-service
https://www.trendhunter.com/pattern/divergence
https://www.trendhunter.com/pattern/reduction
https://www.trendhunter.com/megatrend/simplicity
https://www.trendhunter.com/megatrend/experience
https://www.trendhunter.com/megatrend/catalyzation
https://www.trendhunter.com/id/425777?ak=5a64890e31660f47626df2a5b777ee2c


Työkulttuuria myös toimiston 
ulkopuolella 

Yritykset hyödyntävät teknologiaa ja 
palveluita ollakseen inklusiivisempia 

etätyöntekijöille 
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Työkulttuuria myös toimiston ulkopuolella
Yritykset hyödyntävät teknologiaa ja palveluita ollakseen inklusiivisempia etätyöntekijöille 

Trendi – Työkulttuuri on yrityksille tärkeä asia, sillä se luo työntekijöille yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka edistää heidän hyvinvointiaan ja lojaaliuttaan. Etätyöskentelijöiden ja 
freelancerien määrä kasvaa koko ajan. Monet yritykset ovatkin etsineet tapoja laajentaa kulttuuriaan teknologian ja kolmannen osapuolen palvelujen avulla myös toimistorakennuksen 
seinien ulkopuolelle. 

Oivallus – Työn digitalisaation ansiosta työntekijät voivat usein valita, työskentelevätkö etänä vai eivät. Etätyöskentelyn hyvä puoli on, että kotikonttorista puuttuu toimiston vilinä ja 
ärsykkeet, mikä voi vähentää päivittäistä stressitasoa. Etäilyssä on kuitenkin varjopuolensa, sillä kotona kyhjöttely voi tuntua yksinäiseltä. Eristäytymisen tunnetta vähentävät sellaiset 
tuotteet ja palvelut, joista toimistokulttuuri ja yhteisöllisyys välittyy ja joiden kautta voi tuntea osallistuvansa mukaviin, tuttuihin toimistorituaaleihin.

Virtuaalitodellisuuden yhteistyötyökalut
Squint/Operan Hyperform on suunniteltu 

suunnittelijoille ja arkkitehdeille

Työntekijöiden virtuaaliset pitsajuhlat
Planetary tuo leikkisästi lisäarvoa yritysten 

etäkokouksiin

Hyperrealistiset VR-kokemukset
Pure Realism muuttaa todelliset 3D-olosuhteet 

digitaalisiksi todellisuuksiksi

Verkostoitumistapahtumat etänä
Nitroom tukee etätiimejä juhlilla, työpajoilla ja 

tapahtumilla

5.3
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus

Tribalismi

Autenttisuus

4 nostoa, 44 esimerkkiä

95,996 klikkauksia

URL: Hunt.to/415604

https://www.trendhunter.com/trends/for-designers-and-architects
https://www.trendhunter.com/trends/remote-meeting
https://www.trendhunter.com/trends/pure-realism
https://www.trendhunter.com/trends/remote-team-bonding
https://www.trendhunter.com/pattern/convergence
https://www.trendhunter.com/pattern/acceleration
https://www.trendhunter.com/megatrend/tribalism
https://www.trendhunter.com/megatrend/authenticity
https://www.trendhunter.com/id/415604?ak=5a64890e31660f47626df2a5b777ee2c


Etätyöskentelijöillä on enemmän 
aikaa

”Digikulkurien” (nomadien) määrän nousun 
myötä on syntynyt uusia tuotteita ja 

palveluita
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Etätyöskentelijöillä on enemmän aikaa
”Digikulkurien” (nomadien) määrän nousun myötä on syntynyt uusia tuotteita ja palveluita

Trendi – Koronapandemian myötä etätyöskentely on yhä yleisempää. Työskentely on itsenäisempää, ja työmatkoja ei ole, jolloin ihmisille jää enemmän vapaa-aikaa matkusteluun ja 
rentoon elämiseen. Yritykset ovat nähneet diginomadien synnyttämän markkinaraon ja tarjoavat tuotteita ja palveluita, jotka sopivat yhteen heidän elämäntyylinsä kanssa. 

Oivallus – Toimistotyöntekijöiden uudet työskentelytyylit joustavat enemmän kuin koskaan. Yhä useammat priorisoivat vapaa-ajan ja työn tasapainottamista. Se ei ennen ollut 
mahdollista, kun kilpailu työpaikoista oli kovaa. Nyt vapaa-aikaa priorisoidaan tasapainossa urapanostuksen kanssa ja nomadit etsivät yrityksiä, jotka tukevat tätä muutosta. 

Digikulkurien retkeilyvaunut
NoMad-leirintätraileri soveltuu moderneihin 

elämäntapoihin

Etätoimistomatkailuvaunut 
Airstreamin Flying Cloud 30FB Office on moderni 

asuntoauto

Diginomadien ohjeistusalustat
Nomadify-alusta tarjoaa puitteet digikulkuruudelle

Milleniaaliystävälliset etätyökonseptit
SOJRN on tehty etätyötä tekeville nuorille

7.7
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus

Kokemus

Prosumerismi

4 nostoa, 36 esimerkkiä

239,833 klikkauksia

URL: Hunt.to/450415

https://www.trendhunter.com/trends/nomad-camping-trailer
https://www.trendhunter.com/id/446455?ak=5a64890e31660f47626df2a5b777ee2c
https://www.trendhunter.com/trends/nomadify-platform
https://www.trendhunter.com/trends/sojrn
https://www.trendhunter.com/pattern/redirection
https://www.trendhunter.com/pattern/acceleration
https://www.trendhunter.com/megatrend/experience
https://www.trendhunter.com/megatrend/prosumerism
https://www.trendhunter.com/id/450415?ak=5a64890e31660f47626df2a5b777ee2c


17

Hospitality-paneelin arvio trendeistä

Suurin osa kyselyyn vastanneista panelisteista työskentelee koulutus-
ja ravintola-alalla. Kyselyyn osallistui asiantuntijoita myös tapahtuma-
alan, majoituksen, matkailun ja markkinoinnin aloilta.

Panelistit pitivät raportin merkittävämpänä trendinä 
Etätyöskentelevien sisällöntuottajien uusia tarpeita.

Panelistit eivät pitäneet Huonekaluja väliaikaisiin työtiloihin 
merkittävänä trendinä Suomen kontekstissa.

Haluatko kuulla lisää Hospitality-kehityspaneelin tuloksista tai 
hyödyntää ammattilaisraatiamme osana omaa tutkimustasi?

Ota yhteyttä, ja mietitään, miten ➤
voimme parhaiten auttaa sinua! 

Miten trendit vaikuttavat Suomen kontekstissa?*

Trendi 2: Etätyöskentelevien sisällön-
tuottajien uudet tarpeet

4.0

Trendi 5: Etätyöskentelijöillä on 
enemmän aikaa

3.8

Trendi 4: Työkulttuuria myös toimiston 
ulkopuolella

3.5

Trendi 1: Etätyökulttuuri kehittyy 3.4
Trendi 3: Huonekaluja väliaikaisiin 
työtiloihin

3.0

* n=23, scale 1-5, : 1 = does not affect at all, 2 = not much, 3 = somewhat
affects, 4 = affects quite a lot, 5 = affects very much

https://www.haaga-helia.fi/fi/hospitality-kehityspaneeli
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Hospitality-kehityspaneelin arvio trendeistä

Kysyimme panelisteilta, minkälaisia etätyökulttuurin 
tulevaisuuden mahdollisuuksia he näkevät Suomessa. 
Vastauksista huokuu, että etätyökulttuurin tulevaisuus tulee 
olemaan digitaalisempi. Esimerkiksi virtuaalimaailmoissa 
nähdään suurta potentiaalia.

Eräs panelisti toteaa, että tulevaisuuden mahdollisuudet 
ovat "kohtuullisen hienot”.

Vastauksissa painottuivat virtuaaliset kokoukset ja toimistot 
sekä toimistokulttuurin tuominen kotiin.

Teknologian kehityksen myötä voidaan luoda virtuaalinen 
toimisto, jossa työntekijät voivat tehdä yhdessä töitä, vaikka 
ollaankin fyysisesti kotitoimistossa. 

Eräs panelisti on osallistunut VR-konferenssiin, jossa luotiin 
oma avatar, jonka kanssa pyörittiin ympäri tapahtumatiloja 
ja keskusteltiin muiden osallistujien kanssa. Hän 
uumoileekin, että jos VR-lasisetit olisivat yleisempiä, myös 
VR-kokouksia olisi enemmän.

Osa panelisteista ei kuitenkaan kaipaa virtuaalista aspektia 
etätyökulttuuriin, mutta he tunnistavat, että sillä voisi olla 
positiivisia vaikutuksia työtuloksiin ja -hyvinvointiin. 



Esimerkkejä
Aiheeseen liittyviä ideoita
Tässä osassa perehdytään yksittäisiin 
erottuviin innovaatioihin, jotka 
liittyvät etätyökulttuuriin.

Nämä ideat ja tapaustutkimukset 
voivat koostua kampanjoista, 
konsepteista, tuotteista tai 
palveluista. 
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5G-antennit autoihin
Rhosoon Intelligent Technology esittelee 3D-printatut 5G-antennit autoihin

Viidennen sukupolven 5G:nä tunnettu langaton teknologia soveltuu monelle alalle, kuten autoteollisuuteen. Rhosoon Intelligent Technology aikoo erottua joukosta markkinoille 
tuomalla auton katolle asennettavan 3D-printatun 5G-antennin, joka mahdollistaa korkean suorituskyvyn viestintäratkaisut syrjäisillä alueilla. Projektin pyrkimyksenä on tukea 
pelastuslaitostoimintaa heikon yhteyden ääriolosuhdealueilla. 

Kiinalainen Rhosoon Intelligent Technology hyödyntää tuotteessaan jauhepetimenetelmää. Innovaatio on pienempi, yksinkertaisempi ja kevyempi mutta tehokkaampi kuin perinteiset 
autoantennit. 

Yrityksen on määrä käynnistää massatuotanto 5G-autoantennin kaupallistamiseksi sekä autosuunnittelijoille että -valmistajille.

5.1
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Aktiivisuus

Tuoreus

9 liittyy

34,853 klikkauksia
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Pandemianjälkeinen toimistokulttuuri
Työntekijäkeskeisyys keksitään uudelleen

Pandemia jatkuu yhä, eikä tulevaisuutta voi sen suhteen vielä ennustaa. 
Se on kuitenkin varmaa, että työntekopaikan käsite on pysyvästi 
muuttunut. Emme ole ainoastaan havainneet etätyötä toimivaksi, vaan 
olemme kokonaan määritelleet uudelleen työn ja vapaa-ajan 
tasapainottamisen. Meillä on myös ollut aikaa puntaroida, mikä 
elämässä todella on tärkeää ja mikä ei. Monet ovatkin äkänneet, että 
elämässä voi olla muutakin kuin työ. Hyvinvointi, mielenterveys ja perhe 
ovat nousseet prioriteettilistalla korkeammalle kuin "graindaus", joka 
ennen pandemiaa tuntui olevan normi. 

Tämä näkökulman muutos erityisesti nuorempien työntekijöiden 
keskuudessa johtaa siihen, että työnantajilta vaaditaan lisää 
joustavuutta. Olemme siirtymässä aikakaudelle, jolla työnantajien tulee 
huomioida työntekijöiden henkilökohtaiset tarpeet ja mieltymykset sekä 
työhyvinvoinnilliset asiat. 

Työnantajien onkin otettava käyttöön työntekijäkeskeinen 
lähestymistapa.

7.1
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Vuokrattavat takapihatoimistot
Nooka vuokraa latomaisia toimistoja työskentelyyn tai kuntoiluun

Viime vuoden aikana ihmiset, jotka nopeasti vaihtoivat työpisteensä 
toimistolta kotiin, tekivät terävän havainnon: heidän työpisteensä 
kotona eivät olleetkaan samaa ergonomia- ja käytettävyysluokkaa kuin 
toimistolla. Siksi Nooka on tuonut markkinoille uuden etätyömallin –
takapihatoimistot, jotka ovat helposti käytettävissä. 

Nooka on irlantilainen startup-yritys, jonka lähitoimistotilat on 
rakennettu latomaiseen muotoon, jolloin niiden käyttäjät voivat 
laajentaa tilaa tarvitsemansa kokoiseksi. Jäljelle jäävä tila voidaan sitten 
vuokrata jollekin toiselle.

Yritys aloitti tilojen ideoinnin jo ennen pandemiaa. Pandemia kuitenkin 
avasi suuren markkinaraon kotikonttoreille. Toimitusjohtaja Leanne 
Beesley toteaa: "Huomasimme jo ennen kuin korona iski, että 
etätyöskentelijöiden määrä on kasvanut, ja useimmat heistä tekivät 
töitä keittiönpöydällä, sohvalla tai jopa sängyssä."

8.0
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Etätyöpalvelut
Remotists. lähettää parhaat etätyömahdollisuudet meiliin

Parhaiden etätyömahdollisuuksien löytäminen vaatii yleensä ammattilaisilta loputonta työpaikkailmoitusten selaamista, mutta Remotists. tarjoaa vaihtoehdon, joka ei vaadi aktiivista 
työpaikkojen selaamista. Remotists. lähettää käyttäjilleen viikoittain suoraan sähköpostiin sellaisia työpaikkoja, jotka täsmäävät käyttäjän hakuehtoihin. 

Remotists. hyödyntää kokeneita rekrytoijia lähettääkseen käyttäjilleen räätälöityjä työmahdollisuuksia muun muassa designin, kehityksen, ylläpidon, myynnin, markkinoinnin ja tuen 
aloilta.

5.0
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Aktiivisuus

Tuoreus

8 liittyy
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Virtuaaliset taukohuonealustat
The 'Virtual Break Room' on paikka rennommille aiheille

Massojen siirryttyä kotikonttoriin monet asiantuntijat ovat jääneet 
kaipaamaan arkisia sosiaalisia yhteishetkiä kollegoiden kanssa. Virtual 
Break Room -alusta on suunniteltu simuloimaan vapaamuotoisia 
käytävillä törmäämisiä ja kahvitteluhetkiä.

Alusta on virtuaalinen tila, jossa etätiimit voivat chattailla keskenään, 
löytää jotain yhteistä ja yksinkertaisesti pitää tauko silloin, kun sitä 
tarvitaan. Alusta myös rohkaisee keskusteluun: se generoi joka viikko 
kysymyksiä käyttäjilleen, joiden pohjalta voi lähteä keskustelemaan 
vaikkapa ihka uuden kollegan kanssa. 

Virtual Break Room -alusta on erinomainen tapa rikkoa etäilyn 
jäädyttämä jää ja jutella tovereille.

6.0
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Tehokkuutta parantavat sovellukset
The Yac Remote Work Pack auttaa etätyöskentelijöitä olemaan tehokkaampia

Setapp on Yac-yrityksen kanssa yhteen lyöttäytynyt virtuaalinen tilauspalvelu. Yhdessä  ne keittivät kokoon salkullisen kotityöskentelysovelluksia. Yac Remote Work Pack-nimellä 
myytävä setti sisältää 15 sovellusta – viisi Yacilta ja 10 Setappilta – joiden ideana on aktivoida kotona työskentelevää ihmistä. Yac Remote Work Pack, joka toimii vain Mac-ympäristössä, 
sisältää mm. Newton, Bartender, Be Focused, BetterZip ja Gifox -sovellukset.

Yac Remote Work Pack on hyvä ympäristö tarjota tällaisia tuottavuutta lisääviä ratkaisuja uudelle kuluttajajoukolle. Sovelluskokoelma on macOS:ää käyttävien Setapp-käyttäjien 
saatavilla kuukausimaksua vastaan. Setapp-sovellukset ovat saatavilla myös iOS-kaupasta lisämaksusta.

5.0
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Yhteistyötila-alustat 
Gable-alusta tarjoaa pääsyn eri työpaikkoihin

Etätyö on monen ammattilaisen todellisuutta. Gable on sovellus, jonka 
pyrkimyksenä on tarjota etätyöntekijöille mahdollisuus tehdä töitä 
muualla kuin omilla kulmilla. Alusta on yksi ensimmäisistä työpaikka-
palveluna-rakenteista. Sieltä löytyy työtiloja etätyöskentelijöiden 
käyttöön, oli taustalla sitten tarve päästä pois kotoa tai pitää palaveri 
asiakkaan kanssa.

Gable-alusta on sekä oiva ratkaisu etätyöskentelijöille että ihmisille, 
jotka haluavat tienata vähän lisärahaa vuokraamalla omia 
käyttämättömiä tilojaan niitä tarvitseville. 
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Kotikonttorien sosialisointiratkaisut
Video Window Remote auttaa työntekijöitä sosialisoimaan myös etäpäivinä

Video Window Remote on yksi uusimmista ratkaisuista, joka auttaa 
työntekijöitä pysymään yhteydessä toisiinsa myös etäpäivinä. Käyttäjä 
lataa sovelluksen älypuhelimeensa. Sovelluksen avulla etätyöskentelijät 
voivat kokea olonsa vähemmän yksinäiseksi.

Video Window Remote on maksuton sovellus, jonka painopisteenä on 
turvallisuus, eli sen käyttäjät voivat olla huolehtimatta esimerkiksi 
tietoturvallisuudesta. 

7.0
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Älykodin ohjaimet
The Fingerbot Plus -etäpainike asentuu sekunneissa

The Fingerbot Plus -etäpainike on jälkimarkkinoiden automaatioratkaisu, joka tarjoaa ennennäkemätöntä monipuolisuutta järjestelmänvalvojille, jotka haluavat päivittää vanhempaa 
välineistöään. The Fingerbot Plussaa voi käyttää laitteiden "älyllistämiseen"; sen voi liittää esimerkiksi perinteiseen valokatkaisijaan. Tällöin sovelluksella ohjataan valokatkaisijan 
painikkeita.  

The Fingerbot Plus etäpainikkeen käyttöikä on jopa kahdeksan kuukautta, se on helppo asentaa ja se tottelee monia eri ääniohjaussovelluksia, kuten Google Assistantia, Amazonin 
Alexaa ja Siriä. Laitteen tuoreimmassa versiossa on mahdollisuus akun vaihtamiseen, pidempi käyttöikä ja lisää tehokkuutta.

5.1
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Videopuheluihin suunnitellut näytöt 
Samsung Webcam Monitor S4 on rakennettu videopuheluja ja etäpalavereja varten

Etätyöskentelijöitä on niin paljon, että se on muuttanut teknologiamarkkinoita. Teknologiayritykset pyrkivät pysymään ajan tasalla etätyöläisten tarpeista, ja Samsung Webcam Monitor 
S4 -näyttö on juuri sitä, mitä etäpalaverista toiseen ravaava työntekijä kaipaa.

Näyttö on suunniteltu olemaan paras vaihtoehto videopuheluihin ja etäpalavereihin. Siinä on sisäänrakennettu 2.1 megapikselin kamera, jolla voi kuvata täysteräväpiirtovideota. 60-
senttiä leveä IPS-näytön reunoissa on 2W-stereokaiuttimet, jotta kollegojen ääni kuuluu ruudun taka mahdollisimman kirkkaasti. 

Samsung Webcam Monitor S4 -näytöltä voi toistaa sisältöä täysteräväpiirtona ja laajakuvana 1 000:1 kontrastisuhteella.
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Etätyöpistepalvelut
DeskNow etsii työntekijöille työntekopaikan mistä vain

DeskNow-alusta on työtilojen Airbnb. Sen pyrkimyksenä on auttaa etätyöskentelijöitä löytämään täydellinen tila saada työt tehdyksi. Alustan kautta pääsee käsiksi vapaana oleviin 
työtiloihin useissa sijainneissa. Se hyödyntää toiminnassaan tekoälyä maksimoidakseen käytettävissä olevien tilojen löytymisen. Alusta antaa tyhjillään olevien tilojen omistajille 
mahdollisuuden tienata vähän tuohta sekä helpottaa digikulkurien elämää, kun he pääsevät välillä kotitoimistosta muihin maisemiin. 

DeskNow-alusta yhdistää parhaat tyhjillään olevat työtilat ja etätyöntekijät, jotka kaipaavat irtiottoa kotoa, mutta eivät vielä työnteosta. Tulevaisuudessa alustan suosio todennäköisesti 
kasvaa, kun yhä useampi valitsee työskennellä täysin etänä. 
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Pitkän aikavälin etätyöalustat
Growmotely-alusta on tarkoitettu työntekijöille ja yrityksille

Growmotely-alusta on uudenlainen työnhakuratkaisu tuomaan etätyöntekijät ja etätöitä tarjoavat yritykset yhteen. Alusta siis "mätsää" etäilijät yhteen etätöitä  tarjoavien yritysten 
kanssa. Tarkoitus on tuoda rekrytointiin varmuutta siitä, että työntekijä oikeasti sitoutuu tekemään etätöitä. Alustan avulla yritykset löytävät suoraan sellaiset kandidaatit, jotka sopivat 
heidän työkulttuuriinsa. 

Growmotely-alusta on yksi ensimmäisistä etätyökeskeisistä työnhakualustoista, mutta markkinat kasvavat koko ajan. 
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Työloma-hotellipaketit
Work from Hyatt majoittaa vieraita yhdeksi yöksi tai pidemmäksi aikaa

Etätoimistokulttuuri muuttaa työpaikkojen toimintatapoja. Monet 
suosivatkin nykyään joustavaa työaikaa ja valinnanvapautta sen 
suhteen, tehdäkö töitä etänä vai toimistolla. Hyattin Work from Hyatt
-paketit ovat ajan hermolla.

Work from Hyattin "työloma” (workation) -paketti sisältää runsaasti 
vaihtoehtoja: Toimisto päiväksi (Office for the Day), Pidennetty vierailu 
(Extended Stays) yli viidelle yölle ja Mahtava siirto (The Great Relocate), 
joka on kohdennettu yli 29 yötä yöpyville vieraille. Näitä paketteja voi 
ostaa laajalti hotelleista maailmanlaajuisesti, kuten Lontoosta, New 
Yorkista ja Singaporesta. 

Kaikki majoituspalvelut mukautuvat pikku hiljaa uuteen normaaliin 
vastatakseen asiakkaiden hybridielämäntyyleihin, etäilyyn ja muuhun.
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5G pilveen yhdistetyt PC:t
5G Workstation FLOW -konseptipöytätietokone käyttää ohjelmistoja etänä

5G Workstation FLOW all-in-one -pöytätietokonekonseptin on 
suunnitellut Seong Yuong Kim. Se on futuristinen tietokoneratkaisu, 
jonka avulla raskaisiin ohjelmistoihin pääsisi käsiksi etänä eikä 
paikallisesti.

Nykytietokoneen laitteistot vanhenevat melko nopeasti, ja niitä pitäisi 
päivittää usein pysyäkseen ajan tasalla. Young Kimin konsepti ratkaisisi 
tämän ongelman. 5G Workstation FLOWssa ei ole omia suorittimia tai 
grafiikkasuorittimia, vaan se on 5G-yhteydellä toimiva tietokone, jonka 
kautta pääsisi saumattomasti käsiksi ohjelmistoihin ilman, että joutuu 
jatkuvasti päivittämään koko kalustoa. Lisäksi siinä on 
korkeussäädettävä jalka, jolloin siihen voi liittää useamman näytön sekä 
laajentuva LED-palkki, joka toimii myös langattomana laturina ja näyttää 
reaaliaikaisia sääpäivityksiä ja ilmoituksia. 

Viimeistelynä tietokoneessa on intuitiivisesti toimiva etäkosketuslevy.
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Toimistokopit etäpalavereja varten
Framery One -äänieristetty puhelinkoppi on höystetty teknologialla

Framery One -äänieristetty puhelinkoppi on toimistokapseli pandemian 
jälkeisiin toimistoihin.

Koppi on suunniteltu työntekijöille, jotka kaipaavat yksityisen hetken 
etäpalavereihin. Avokonttoreita silmällä pitäen kopista suunniteltiin 
täysin äänieristetty, jotta puhelut pysyvät yksityisinä ja konttorin hälinä 
ei häiritse. Koppi on hyvin varusteltu: siellä on muun muassa korkean 
resoluution kosketusnäyttö varauksia varten, valot ja jopa ilmastointi. 

Framery One on suunniteltu mukavuus edellä. Siellä on esimerkiksi 
jalkatuet ergonomista työasentoa tukemaan. Tutkimusten mukaan jopa 
30 % globaalista työvoimasta työskentelee jatkossa etänä useampana 
päivänä viikossa ja siksi myös toimistoissa tarvitaan tiloja, jotka 
mahdollistavat etäpalaverien pitämisen.
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Monikäyttöiset etätyötyöpöydät
Layout-työpöytäkonseptilla on monikäyttöinen design

Layout-työpöytäkonsepti on monikäyttöinen huonekalu moderniin 
kotiin. Se helpottaa etätyöskentelijöitä käyttämään kodin rajalliset 
neliöt järkevästi.

Työpöytä on suunniteltu mukautuvaksi joko kotielämään tai 
etätyöskentelyyn. Siellä on kaikki tarvittavat välineet työskentelyyn, 
minkä lisäksi se toimii muun muassa musiikkisoittimena ja kellona –
täydellinen valinta avoimiin asuntoihin.

Layout-työpöytä on Juwon Kimin, Juwon Songin ja Eunsang Leen 
käsialaa. Se havainnollistaa, kuinka tulevaisuuden design voi 
mahdollistaa etätyöskentelyn ja vapaa-ajan yhdistämisen.
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Monikäyttöiset etätoimistot
Open Sohko Designin tuotteet helpottavat ihmisten työtilaongelmia

Japanilainen Open Sohko Design auttaa ihmisiä muuntamaan varastoista ja muista tiloista käyttökelpoisia toimistoja ja yksiöitä. Open Sohko Design on luonut sitä varten liikuteltavan 
monikäyttöisen toimistokopin. Design-hanke jakaa ammattisuunnittelijoiden ja -arkkitehtien asiantuntijuutta anteliaasti. NOSIGNER on yksi heidän tuotteistaan, joka laajenee kaapin 
näköisestä huonekalusta kokonaiseksi henkilökohtaiseksi toimistoksi. 

Tämä tee-se-itse-työpiste sisältää työpöytätilan lisäksi tilaa kirjoille ja työvälineille. Tilaa on myös kahvinkeittimelle.

Kiitos Open Sohko Designin, markkinoilla on runsaasti muitakin ratkaisuja avoimiin tiloihin, kuten tikashyllyjä, penkkejä ja taitettavia kartongista valmistettuja LED-lamppuja, jotka voi 
ripustaa NOSIGNERiin koristeeksi.
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5G-rantatyötilat 
Threen etätyöpiste Margate-rannalla tukee etätyöskentelyä

Three nosti pystyyn 5G-pop-up-rantatyötilan, jossa netti toimii moitteettomasti. Tarkoitus oli alleviivata sitä, että työn ja vapaa-ajan tasapainon voi löytää – kunhan nettiyhteys ei pätki. 
Margate-rannalla Isossa-Britanniassa on nyt koti-poissa-kotoa-tyylinen toimisto. Siinä on isot lasi-ikkunat, joten sen sisälläkin voi nauttia ulkoilmasta eikä tarvitse murehtia huonosta 
nettiyhteydestä. Pop-up-tila on maksuton käyttää, ja se on pystyssä rajoitetun elokuussa. Tila pystytettiin, kun etätyöskentelijät alkoivat voivotella huonoa vointiaan liiallisen sisällä 
kykkimisen takia. 

Dikgikulkurielämäntyyli näyttäytyy usein matkailijana, joka tekee töitä läppärillään trooppisella rannalla. Tästä on tulossa normi, kiitos lisääntyvien etätyömahdollisuuksien.
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Työpisteet vuorilla 
Coorsin Light's Out-of-Office -työtila sijaitsee Quebecissä

Coors Light's Out-of-Office -työtilassa et tarvitse Teamsin upeita 
maisemataustakuvia – työpisteessä on nimittäin isot lasiset seinät, ja se 
sijaitsee Kanadan lumisilla vuorilla. Työpiste on Coors-olutyrityksen 
projekti vastauksena kotietäilyyn kyllästyneiden etäilijöiden
hätähuutoon. Työmaisemanvaihdos on monilla jo kaksi vuotta 
kotityöpöydän ääressä kykkineillä mielen päällä. 

Coorsin Light's Out-of-Office -työtila on juuri sitä, mitä monet kaipaavat: 
oikea, työskentelyyn sopiva työtila keskellä vuoria. Lasikuutiosta löytyy 
kaikki, mitä päivittäisiin työtehtäviin tarvitsee, ja se sijaitsee lumisten 
vuorten päällä Quebecissä. Työtila ei kuitenkaan ole kaikille 
käytettävissä, vaan yritys piti maaliskuussa kilpailun siitä, kuka tähän 
idylliseen työtilaan pääsee. 
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Kuukausitilaukselle perustuvat työtilakapselit 
Archetype Pod tarjoaa hiljaisen ja turvallisen tilan etätöille

Pandemian jälkeen toimistokapseleista tuli erityisen suosittuja sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka kaipaavat turvallista hiljaista omaa yksityistä kuplaa, jossa tehdä töitä. Denizenin
luoma Archetype-kapseli on reilun kahdeksan neliön kokoinen henkilökohtainen toimisto, jonka voi helposti pystyttää minne tahansa missä on vapaata tilaa. Sen rakennuksessa 
hyödynnetään pääasiassa ekologisia materiaaleja, kuten kestävästi kaadettua puuta, 3D-tulostettuja biopolymeereja ja metallipäällysteitä. Kapseli pystytään asentamaan nopeasti, 
vaikkapa omalle takapihalle. Vuokraus toimii kuukausitilauksella.  

Kapseli on säänkestävä, ja siellä on kaikki teknologiset laitteistot, mitä etätyöpäivän aikana tarvitsee: laturit, kaiuttimet, kamerat, mikrofonit…

Kapselista löytyy myös työpöytä, valkotaulu ja ilmastointi. Ikkunoista ei näe ulkoa sisälle yksityisyyden turvaamiseksi. Denizenin toimitusjohtaja Nick Foley toteaa: "Etätöihin ei ole vielä 
ehditty reagoida. On suuri tarve joustavuudelle, etä- ja hybridityölle, ja tavallisilla rakennusfirmoilla menee vuosikymmeniä vastata siihen."
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3D-printatut matalakulutteiset kelluvat toimistot
Enclaves-työtilakapselit ovat joessa kelluvia toimistoja

Kelluvat toimistokapselit, nimeltään Enclaves, ovat Agnieszka Bialekin käsialaa. Bialek on valmistunut Academy of Fine Arts -korkeakoulusta Krakovasta, Puolasta. Ajatus kapselien 
takana juontaa juurensa pandemian ja etäilyn aiheuttamaan työolojen muutokseen. 

Nämä yhteistyötilat on kiinnitetty joen pohjaan ja yhdistyvät toisiinsa modulaarisesti. Toimistot ovat vasta konseptin tasolla, jolloin ne voidaan suunnitella vallmistettavaksi 3D-
tulostuksella. Materiaalit tulevat olemaan vedenkestäviä ja kestävän kehityksen mukaisia. Pyrkimyksenä on vähentää hiilijalanjälkeä ja tarjota rauhallinen etätyöskentelymiljöö. 

Kontrasti joen ja Enclaves-designin välillä on dramaattinen: Enclaves erottuu joesta pehmeillä, pyöristetyillä reunoillaan ja nykyaikaisella ulkoasullaan.
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Hybridipalaverityötilat
Room for Zoom luotiin koronanjälkeiseen työpaikkaan

ROOM, Zoom ja HP lyöttäytyivät yhteen luodakseen Room for Zoom-
nimisen videopuhelutilan, joka sopii nykyaikaisiin hybridityöpaikkoihin. 
Tila on ROOMin supersuosittu ja joustavasti suunniteltu yhden hengen 
keskittymishuone, jossa on HP Collaboration G6 27" All-In-One-
kosketusnäyttö, Zoom Rooms -ohjelmisto ja Logitech Brio -webkamera.

Tilassa on sisäänrakennetut LED-valonauhat, joiden kirkkautta voi säätää 
niin, ettei videopuhelussa näy lainkaan häiritseviä varjoja. Yritykset 
etsivät tällä hetkellä keinoja kuroa livenä ja onlinena työskentelevien 
välisen kuilun umpeen, ja Room for Zoom on yksi näistä tulevaisuuden 
rakentajista.  

Litteäksi pakattu ja kestävästi valmistettu ratkaisu on helppo asentaa 
muutamassa tunnissa aiheuttamatta suuria häiriöitä olemassa olevaan 
toimistotilaan.
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Yksityiset työteltat
Steelcase Roam -kokoelmassa on joustavaa toimistokalustoa

Steelcase Roam -valikoima luotiin vastaamaan tulevaisuuden työtilatarpeisiin. Yhteistyössä Microsoftin kanssa kehitetty valikoima jakaa siirrettäviä jalustoja ja helposti asennettavia 
seinätelineitä Microsoft Surface Hub 25 -laiteperheeseen, jotka palvelevat sekä paikan päällä työskenteleviä että etätyöntekijöitä.

"Ihmisten kokemukset kotityöskentelystä ovat muovanneet sitä, mitä he haluavat toimistoilta. Tutkimuksestamme selvisi, että vaikka monet nauttivat etätyöskentelystä sen 
joustavuuden ansiosta, oli siinä monia haasteita, kuten syrjäytymisen tunne ja tehokkuuden laskeminen", toteaa Allan Smith, globaalin markkinoinnin johtaja. 

Steelcase-työteltat erottuvat valikoiman joukosta ja ovatkin uusi, yksityisyyttä lisäävä ratkaisu, joka raajoittaa mahdollisia ärsykkeitä ilman, että teltassa kokee olonsä täysin 
eristäytyneeksi. 
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Designtietoiset kotitoimistot
Future of Work -työpiste on intuitiivinen konsepti

Future of Work -työpistekonsepti suunniteltiin vastaamaan lisääntyneen 
etätyöskentelyn luomiin tarpeisiin. Sen on suunnitellut Lucas Cout, 
jonka ideaaliin konsepti perustuu: hänen ideaalissaan työpisteessä on 
sisäänvedettävä näyttö, joka irtoaa pöydästä taitettavaksi 
tabletin/kannettavan hybridiksi.

Tämä yksinkertainen systeemi toimii perustana, jossa tiedostoja voi 
helposti luoda ja johon niitä voi varastoida. 

Future of Work –konsepti-setup mahdollistaa kohennetun työflow´n. 
Lisäksi se sopii mainiosti minimalistiseen sisustustyyliin.
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Käytännölliset etäpalaverityökalut
Logitechin uusi telakka auttaa vähentämään työpöydän sotkua

Logitech on suunnitellut uuden telakan, joka vähentää työpöytäsotkua. Se helpottaa arjen videopuheluhässäkkää huomattavasti. Logi Dock -niminen telakka sopii yhteen Google 
Meetin, Microsoft Teamsin ja Zoomin kanssa. Se julkaistaan vuoden 2022 aikana. 

Logi Dock -telakkaan saa kaikki tarvittavat johdot ja kaapelit kiinni. Siinä on myös sisäänrakennetut kaiuttimet ja painikkeet videopuhelun asetuksista. Logi Dockilla voi varmistaa, että 
videopuhelu sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Telakka on ideaali ahtaissa neliöissä työskenteleville etäilijöille. Logi Dock vähentää työpöydän sotkua missä työympäristössä tahansa.
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4K-etäpalaverijärjestelmät
Google Series One Board 65 mahdollistaa tiimityöskentelyn – ja paljon muuta

Google Series One Board 65 on etäpalaveriratkaisu, joka auttaa etätiimejä pitämään yhteyttä toisiinsa tavallista immersiivisemmällä tavalla. Järjestelmä koostuu 65-tuumaisesta UHD-
LCD-näytöstä, jolla visuaaliset elementit näyttävät hyvältä ja joka mahdollistaa käyttäjilleen yhteistyö- ja luovan työn tilan. 12 megapikselin kamera nappaa kirkasta kuvaa, ja se liikkuu 
sekä zoomaa käyttäjänsä liikkeiden mukaisesti.

Google Series One Board 65 on varustettu ääneneristysteknologialla, joka parantaa äänenlaatua ja estää häiritseviä ääniä pilaamasta käyttökokemusta. Se on suunniteltu asennettavaksi 
seinälle tai liikuteltavalle telineelle. Se sopii siis minkä tahansa tilan tarpeisiin.
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Taitettavat juoksumatot tuolinkorvikkeiksi
Versa Desk Ultra Slim taitettava juoksumatto loistaa kompaktiudellaan

Versa Desk Ultra Slim taitettava juoksumatto on kompakti urheiluväline sellaisille työntekijöille, jotka haluavat yhdistää työt ja liikunnan tai vähentää istumista. Juoksumatossa on 
taitettava design, joten sen säilytys ei vie pienessäkään asunnossa paljoa tilaa. Siinä on myös LED-näyttö, joka näyttää muun muassa kävelyn tai hölkän nopeuden.

Versa Desk Ultra Slim -juoksumaton mukana tulee kaukosäädin ja turvallisuusnauhat turvallisen käytön takaamiseksi. Matto linkittyy älypuhelinsovellukseen, jotta urheilijat voivat pitää 
helposti kirjaa liikkumisistaan. 
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Etäviestintäratkaisut
COMM-viestintälaitekonsepti pitää käyttäjänsä yhteydessä toisiinsa

COMM-viestintälaitekonsepti on intuitiivinen teknologiaratkaisu 
etätyöskentelijöille. Sen avulla he voivat pitää yhteyttä muihin
tiimiläisiin. Laite on suunniteltu sijoitettavaksi työpisteelle. Siinä on 
pyörivä yläosa, jota liikuttamalla avautuu neljä eri toimintoa: tsekkaus, 
aikataulu, videopuhelu, älä häiritse -tila, joka mahdollistaa käyttäjilleen 
vuorovaikuttaa tiimin kanssa niin, ettei kukaan ulkopuolinen voi häiritä 
keskustelua.

COMM-viestintälaite on Eunjeongin yhteistyössä Fountain Studion 
kanssa suunnittelema. Siitä on suunniteltu useita eri värivaihtoehtoja. 
Laite mahdollistaisi työskentelijöiden yhteydenpidon muihin tiimeihin 
niin, että aikataulut pysyvät hyvin hallinnassa. 
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Produktiiviset työläppärimallit
HP Envy 17 -läppäri vastaa etätyöläisten tarpeisiin

HP julkisti Envy 17 -läppärin osana Envy-tuotelinjan päivittämistä. 
Tuotelinja on suunniteltu ylläpitämään tehokkuutta sekä toimisto- että 
etäpäivinä. Läppärissä on laajeneva 17,3 tuuman näyttö, 11. sukupolven 
Intel Core i7-prosessori ja  12GB RAM-muistia nopeaa suorituskykyä 
varten. Käyttäjät, jotka haluavat vielä enemmän muistia, voivat valita 32 
GB:n vaihtoehdon. 

HP Envy 17:n hinta alkaa 900 eurosta. Se julkistettiin yhdessä HP x360 
kanssa, joka tarjoaa käyttäjille hybridikokemuksen, joka vastaa luovan 
alan työntekijöiden tarpeisiin.
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LAB8 Trends | Mitä tarjoamme?

Tulevaisuus on täynnä muuttuvia tekijöitä ja uusia 
mahdollisuuksia. Asiakkaiden ja innovaatioiden 
tulevaisuuden ymmärtämiseksi muutosten 
ennustaminen on välttämätöntä. LAB8:n Trends
havaitsee nousevia trendejä ja vastaa kysymyksiisi 
oman alasi uusimmista ilmiöistä.

Tulevien trendien ja skenaarioiden tunnistaminen

LAB8:n Trendiraportti tarjoaa katsauksen 
palvelualan kuumimpiin aiheisiin ja kurkistaa 
nouseviin ja piilotettuihin trendeihin. Räätälöidyissä 
työpajoissamme pureudutaan yrityksellesi tärkeisiin 
Trendeihin ja tulevaisuuden skenaarioihin.

LAB8:n trendityöpajat:

1. Opastettu trendityöpajamme käyttää Consumer 
Trendi Canvas -työkalua yritykselle tärkeiden trendien 
löytämiseen. Trendien tunnistaminen on tärkeä osa 
innovaatiomahdollisuuksien löytämistä.

2. Ohjattu skenaariotyöpaja
LAB8:n asiantuntijoiden johtama työpaja auttaa 
yritystä kehittämään ja testaamaan skenaarioita 
tekemällä oletuksia tulevaisuuden näkymistä ja 
muutoksista.

TRENDS

http://www.haaga-helia.fi/en/lab8


LAB8 | Räätälöidyt trendiraportit

LAB8:n yritysasiakkailla on mahdollisuus 
tilata oman alan ja kiinnostuksen 
mukaan räätälöityjä raportteja.

Järjestämme aikataulun ja 
muokkaamme raportin sisältöä 
tarpeittesi mukaan.

Lue lisää
➤
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TrendHunter on rakentanut suuren trendialustan hyödyntäen joukkoistamista ja joukkofiltteröintiä, tekoälyä ja 
ihmisiä trendisignaalien paljastamiseksi!

LAB8 räätälöi vieraanvaraisuusalaa hyödyntävän trendiraportin neljästi vuodessa yhdessä TrendHunterin kanssa. 

JOUKKOISTAMINEN

FILTTERÖINTI
IHMINEN + TEKOÄLY   

KURATOIVAT

240 000 ”metsästäjää”
3,5 miljoonaa fania

Ideapankki #1
400 000 Ideaa

3 miljardia katselukertaa
150 miljoonalta ihmiseltä

Ihmisneuvonantajat
+ Tekoäly

Räätälöityjä oivalluksia
& mahdollisuuksia

TrendHunterin kuratoinnin jälkeen Haaga-Helian Hospitality-kehityspaneeli arvioi trendit ja niiden 
näkyvyyden Suomessa. 
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