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Tiivistelmä  

Uusien mobiilityökalujen ansiosta työntekijät voivat hoitaa 
työtehtäviä liikkeellä ollessaan monipuolisemmin kuin 
koskaan aiemmin. Yritysjohtajat investoivat työkaluihin, 
jotka lisäävät mobiilikäyttöä ja helpottavat yhteistyötä, 
sillä he ovat havainneet sen parantavan liiketoiminnan 
joustavuutta ja siten myös asiakastyytyväisyyttä. Vaikka 
työntekijät arvostavat mobiiliratkaisuja, he pitävät silti 
henkilökohtaisia tapaamisia parhaana 
yhteistyömenetelmänä – siksi työntekijät tarvitsevat 
kokoustiloihin oikeat työkalut, joiden avulla he voivat 
työskennellä tehokkaasti kollegoidensa kanssa sekä 
kasvotusten että etäyhteyksillä. Toimisto on edelleen 
tuottavan työskentelyn keskipiste, jota ei voida sulkea 
investointisuunnitelmien ulkopuolelle, mikäli yritys 
haluaa todella optimoida yhteistyömahdollisuudet.  

Microsoft antoi Forrester Consultingille kesäkuussa 
2016 toimeksiannon arvioida yritysten yhteistyötapojen 
muutoksia. Forrester lähestyi tätä trendiä hypoteesilla, 
jonka mukaan monet yritykset kamppailevat työpaikan 
yhteistyötekniikoiden puutteiden, yhteistyötä varten 
epäsopivien ympäristöjen sekä huonosti tiimien tuottavuutta 
tukevien työkulttuurien parissa. Tämän seurauksena tiimit 
eivät pysty työskentelemään optimaalisella tehokkuudella. 

 

Forrester toteutti kattavat kyselyt, joihin osallistui 741 
liiketoimintaan ja toimitiloihin liittyvää päätöksentekijää sekä 
1 032 tietotyöntekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa 
ja Saksassa. Kyselyiden perusteella Forrester havaitsi, 
että yrityksillä on suuri tarve yhteistyötä edistäville sekä 
kokousten tuottavuutta parantaville teknisille ratkaisuille ja 
optimoiduille tiloille. 

TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT  

Forrester teki tutkimuksen perusteella neljä tärkeää 
havaintoa: 

› Liiketoiminta edellyttää yhteistyötä ja yhteistyö 
edellyttää tekniikkaa. Mobiililaitteet ovat muuttaneet 
ihmisten työskentelytapoja. Työntekijät viettävät entistä 
enemmän aikaa työpisteidensä ulkopuolella ja käyttävät 
mobiililaitteita, mutta he kokevat silti saavuttavansa 
parhaan tuottavuuden toimistolla työskennellessään. 
Kukin näistä trendeistä liittyy siihen tosiasiaan, että 
työntekijät tekevät paljon yhteistyötä. Liiketoimintaan 
ja toimitiloihin liittyvien päätöksentekijöiden on siksi 
tarjottava työntekijöille työkulttuuri, tekniset ratkaisut ja 
tilat, jotka vaalivat ja optimoivat yhteistyötä. 

› Oikeat ratkaisut – optimoidut kokoustilat, tekniset 
ratkaisut ja yhteistyötä vaaliva kulttuuri – saavat 
aikaan liiketoimintahyötyä. Alansa johtavat yritykset 
ovat saavuttaneet merkittävää ja laajamittaista hyötyä 
parantamalla työskentelykulttuuriaan, teknisiä 
ratkaisujaan ja toimistoympäristöään – hyödyistä voidaan 
mainita muun muassa toimintojen lisääntynyt joustavuus 
sekä parempi työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyys.  

› Johtajat uskovat – joskus virheellisesti – että heidän 
yrityksensä toimistoympäristö tukee työntekijöiden 
yhteistyötä. Johtajat käyttävät usein paljon rahaa 
työntekijöiden mobiiliratkaisuihin, mutta jättävät samalla 
työntekijöiden fyysisen työympäristön vähemmälle 
huomiolle. Nämä johtajat myöntävät, että valtaosassa 
kokoustiloista on puutteelliset yhteistyövälineet, mutta 
silti 70 % heistä uskovat niiden täyttävän työntekijöiden 
vaatimukset. Tämän seurauksena työntekijät välttelevät 
29:ää prosenttia kokoustiloista niiden puutteellisten 
yhteistyövälineiden ja -ominaisuuksien vuoksi.  

› Päätöksentekijöiden on muutettava 
tuottavuusratkaisuihin liittyvää ajatteluaan. Jos 
yritysjohtajat haluavat houkutella ja säilyttää parhaat 
työntekijät sekä nauttia työntekijöiden yhteistyön 
hyödyistä, heidän on näytettävä esimerkkiä hyvästä 
yhteistyöstä ja laadittava toimistoympäristö, joka täyttää 
yhteyksiin, yksityisyyteen ja työnkulkuun liittyvät kriteerit. 
Työntekijät haluavat käyttöönsä ratkaisuja, joiden avulla 
he voivat tehdä yhteistyötä kasvotusten (tai tuntea 
työskentelevänsä kasvotusten etäyhteyden välityksellä), 
jakaa ja taltioida ideoita helposti sekä integroida muita 
yrityssovelluksia.  

Työntekijät välttelevät keskimäärin 29:ää 
prosenttia kokoustiloista niiden puutteellisten 
yhteistyövälineiden ja -ominaisuuksien vuoksi. 
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Liiketoiminta edellyttää yhteistyötä 
ja yhteistyö edellyttää tekniikkaa 

Charles Darwin kirjoitti aikanaan, että ihmiskunnan 
(ja myös eläinkunnan) historiassa yhteistyön ja 
improvisaation oppineet ovat menestyneet parhaiten. 
Tehokas yhteistyö on nykyään entistäkin tärkeämpää, sillä 
eri alojen yritykset pyrkivät kehittämään innovaatioita ja 
tarjoamaan saumattomia kokemuksia asiakkailleen 
monissa eri kanavissa. Asiakkaat odottavat, että he voivat 
käyttää tarvitsemiaan tietoja milloin vain, missä vain ja 
millä tahansa laitteella, joten yritysten on tarjottava entistä 
joustavampia ratkaisuja voittaakseen, palvellakseen ja 
säilyttääkseen näitä asiakkaita.  

Sen myötä työntekijöiden toimintatavat muuttuvat. Työntekijät 
käyttävät jatkuvasti vähemmän aikaa työpisteissään ja 
enemmän aikaa kollegojen, kumppanien ja asiakkaiden 
parissa. Teimme tutkimuksessamme seuraavat havainnot: 

› Mobiililaitteiden käyttö on jo muuttanut ihmisten 
työskentelytapoja. Kuluttajien tottumuksia muovaava 
mobiilivallankumous on tekemässä tuloaan myös 
työntekijöiden keskuuteen. Työntekijät ovat tottuneet 
hoitamaan työasioita mobiililaitteillaan – tutkimuksemme 
mukaan 61 % työntekijöistä käyttävät kannettavia 
tietokoneita, 55 % käyttävät älypuhelimia ja 25 % 
käyttävät tabletteja vähintään viikoittain – ja kaikkien 
näiden laitteiden käyttömäärät kasvavat nopeasti (katso 
Kuva 1). Forresterin Employee Mind Shift Index (eMMSI) 
osoittaa, että työntekijöiden omat mobiilityöskentelyyn 
liittyvät odotukset ylittävät jopa työnantajien odotukset.1 

› Liikkuva työskentely on yleistynyt merkittävästi vain 
kahden viime vuoden aikana. 41 % työntekijöistä 
ilmoittivat käyttävänsä nyt enemmän aikaa työpisteensä 
ulkopuolella kuin kaksi vuotta sitten, ja monien osalta ero 
oli merkittävä. Mobiilitekniikan kehittymisen lisäksi monet 
muut työpaikkaan liittyvät trendit ovat lisänneet liikkuvan 
työskentelyn määrää. Yksi tärkeä tekijä on yhteistyö 
kollegojen, asiakkaiden tai kumppanien kanssa – sekä 
toimistolla että sen ulkopuolella (katso Kuva 2). Johtajuus 
kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön: 77 % 
päätöksentekijöistä olivat samaa mieltä tai vahvasti samaa 
mieltä siitä, että yritysten on kannustettava työntekijöitä 
yhteistyöhön ja palkittava tiimejä niiden työpanoksesta. 
78 % päätöksentekijöistä olivat sitä mieltä, että yritysten 
tulee tehdä yhteistyötä ja jakaa tiedostoja sisäisesti. 

› Toimisto on edelleen tehokkaan työskentelyn 
keskipiste. Kun ajattelemme yhteistyön mahdollistavia 
tekniikoita, keskitymme usein etäyhteyksiin ja 
mobiilityöskentelyyn. Nämä kaksi tekijää ovat edelleen 
kriittisen tärkeitä yhteistyön kannalta, mutta mitä tapahtuu 
toimistolla? Havaitsimme tutkimuksessamme, että 
työntekijät kokevat toimiston (ei kotitoimiston) olevan 
tuottavin työskentelypaikka monilla yhteistyön mittareilla 
(katso Kuva 3). 

TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT 

 

76 % 75 %

Toimistolla työskentely on
tehokkaampaa yhteistyön

kannalta.

Toimistolla työskentelyssä
tuntee paremmin olevansa

osa tiimiä.

Yhteistyövälineet säästävät aikaa
sekä parantavat joustavuutta ja

asiakastyytyväisyyttä.

Videoneuvotteluominaisuudet
ovat halutuin parannus.

KUVA 1  

Työntekijät käyttävät monia laitteita työtehtäviensä 
hoitamiseen 

 
Perusta: 1 032 tietotyöntekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja 
Saksassa 

Lähde: Microsoftin tilaama tutkimus, jonka Forrester Consulting toteutti 
kesäkuussa 2016 
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Havaitsimme tutkimuksessamme, 

että työntekijät kokevat toimiston 

(ei kotitoimiston) olevan tuottavin 

työskentelypaikka yhteistyön 

kannalta. 
 

Mitä työntekijät haluavat yhteistyöltä 

Käyttäjien omien laitteiden yleistyminen on lisännyt myös 
työpaikkojen teknisten ratkaisujen kehitystarvetta ja 
pakottanut monien yritysten päätöksentekijät ottamaan 
käyttöön uudenlaisia ratkaisuja. Yhteistyö ei ole poikkeus. 
Nykypäivän työntekijät tekevät yhteistyötä tavoilla, jotka 
edellyttävät runsaasti tukea tekniikalta (katso Kuva 4): 

› Ensinnäkin, työntekijät haluavat tehdä yhteistyötä 
kasvotusten. Vaikka mobiililaitteisiin tehdyt investoinnit 
ovat lisänneet työntekijöiden yhteistyön tehokkuutta (sekä 
kasvotusten että etäyhteyksillä), on tärkeää huomioida, 
että työntekijöille tärkeintä on kokea työskentelevänsä 
yhdessä henkilökohtaisesti (79 % vastaajista). Tätä 
helpottaviin tekniikkoihin tehdyt investoinnit ovat siten 
mieluisia suurelle osalle työntekijöistä. 

KUVA 2  

Työntekijät käyttävät mobiililaitteita moniin eri 
tarkoituksiin 

 

Perusta: 670 tietotyöntekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja 
Saksassa 

Lähde: Microsoftin tilaama tutkimus, jonka Forrester Consulting toteutti 
kesäkuussa 2016 

 

"Miksi käytät työlaitteita useissa paikoissa?"

Muu 1 %

Ei mikään yllä olevista 2 %

8 %

Minulla ei ole työpöydän ääressä
hoidettavia tehtäviä 9 %

Minulla on pitkä työmatka 15 %

Olen kokouksissa kaiken aikaa 19 %

19 %

20 %

21 %

24 %

28 %

Matkustan paljon työssäni 30 %

Työskentelen usein kotonani 31 %

38 %

39 %
Saan hoidettua asioita odottaessani

kokousten tai muiden tilaisuuksien alkua

Tapaan usein kollegoita, asiakkaita
tai kumppaneita ja teen heidän

kanssaan yhteistyötä

Tapaan usein yritykseni työntekijöitä
heidän toimipisteessään

Työhöni kuuluu kävely toimipisteen
tai tehtaan alueella

Tapaan usein yritykseni asiakkaita
heidän toimipisteessään
Tapaan usein yritykseni

yhteistyökumppaneita heidän
toimipisteessään

Työskentelen tuottavammin
kun teen etätöitä

En saa mitään aikaiseksi
toimistolla

KUVA 3  

Työntekijät suosivat usein toimistolla työskentelyä 

 

Perusta: 1 032 tietotyöntekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja 
Saksassa 

Lähde: Microsoftin tilaama tutkimus, jonka Forrester Consulting toteutti 
kesäkuussa 2016 
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Työntekijöiden mielestä on tärkeintä, 

että he kokevat työskentelevänsä 

yhdessä kasvotusten. 
 

 

› Työntekijät haluavat tallentaa, jakaa ja osallistua 
reaaliaikaisesti. Yhteistyöllä – esimerkiksi tärkeässä 
kokouksessa – ei usein pystytä luomaan sisältöä, jota 
voitaisiin jakaa jälkikäteen. Työntekijät haluavat kuitenkin 
ratkaisun, jolla he voivat tallentaa ja jakaa asiakirjoja tai 
muistiinpanoja helposti istunnon jälkeen (67 % 
vastaajista) saadakseen hyötyä ajallisesta panoksestaan. 
He haluavat myös tuoda etäosallistujat osallisiksi 
reaaliaikaisella yhteistyöllä (63 % vastaajista). 

› Työntekijät haluavat yhteistyön mahdollistavia 
teknisiä ratkaisuja, jotka sopivat liiketoiminta-
prosesseihin ja heidän työskentelytapoihinsa. 
Työntekijät korostivat myös työssä käytettävien 
sovellusten integroinnin mahdollistavien 
yhteistyöratkaisujen tärkeyttä (62 % vastaajista) sekä 
erityisesti työtä varten laadittujen työkalujen käyttöä 
(60 % vastaajista). Toisin sanoen he haluavat, että 
kaikki yrityksen tärkeät prosessit (joita hallitaan nyt 
ohjelmistoilla) integroidaan osaksi kokousympäristöä. 

› Työntekijät haluavat nauttia työstään. On 
psykologisesti todistettua, että tyytyväiset työntekijät 
saavat aikaan tyytyväisiä asiakkaita.2 Työntekijät tietävät 
tämän itsekin – 56 % vastaajista ilmoittivat haluavansa 
viihtyä työkalujen parissa. Yksi tapa tämän toteuttamiseksi 
on käyttää suurella näytöllä varustettuja laitteita ja 
visuaalisia apuvälineitä, jotka ovat työntekijöille mieluisia 
(55 % vastaajista).  

Optimoidut ympäristöt, tekniset 
ratkaisut ja yhteistyötä vaaliva 
kulttuuri saavat aikaan 
liiketoimintahyötyä 

Työskentelypaikkamme – työkalut sekä työympäristö ja 
sen läheisyys kollegoihin ja kumppaneihin – vaikuttaa 
työskentelytapaamme. Tätä aihetta tutkineet akateemikot 
aloittivat tutkimalla omia tapojaan. He havaitsivat, että 
työskentelyllä samassa rakennuksessa tai edes samassa 
kerroksessa oli vain marginaalinen vaikutus siihen, kuinka 
todennäköisesti he julkaisivat artikkelin yhdessä kollegan 
kanssa. Työskentelyllä saman käytävän varrella oli sen 
sijaan valtava vaikutus – kaksi saman käytävän varrella 
työskentelevää tutkijaa tekivät yhteistyötä 67 prosenttia 
todennäköisemmin kuin kaksi tutkijaa, joiden toimistot olivat 
vain samassa kerroksessa.3 

Alansa johtavat yritykset ovat alkaneet huomata, että 
työntekijöiden työskentelytottumukset ovat muuttuneet. 
Edistyksellisesti ajattelevat johtajat ovat priorisoineet 
oikean työkulttuurin, tarvittavien työkalujen ja ympäristöjen 
laatimisen yhteistyön ja tuottavuuden parantamiseksi – sekä 
kasvotusten että etäyhteyksillä. Näin on saavutettu useita 
tärkeitä hyötyjä: 

KUVA 4 

Työntekijät vaativat paljon yhteistyövälineitä 

 

Perusta: 1 032 tietotyöntekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja 
Saksassa 

Lähde: Microsoftin tilaama tutkimus, jonka Forrester Consulting toteutti 
kesäkuussa 2016 

 

Erittäin tärkeää Tärkeää Melko tärkeää

Työkalun käytön hauskuus

22 % 32 % 22 %

17 % 36 % 25 %

21 % 35 % 24 %

23 % 32 % 25 %

19 % 37 % 24 %

22 % 38 % 22 %

26 % 37 % 22 %

22 % 40 % 24 %

26 % 41 % 21 %

38 % 41 % 15 %
Yhteistyö kasvotusten

muiden kanssa

Asiakirjojen ja kokouksen
muistiinpanojen helppo tallennus

ja jakaminen istunnon jälkeen

Integrointi muiden työhön
käytettävien sovellusten kanssa

Reaaliaikainen yhteistyö muiden eri
paikoissa olevien ihmisten kanssa

Työkohtaisten työkalujen käyttö
(henkilökohtaisten ja työhön

liittyvien asioiden erottelemiseksi)

Yhteydenpito muiden osallistujien
kanssa joko istuen tai seisten

Suurikokoiset näytöt ja
visuaaliset avut

Kannettavat työkalut, jotka
kulkevat mukana kokouksissa

Helppokäyttöinen
pilvitallennustila asiakirjoille,

kuville ja muille tiedostoille

"Mitkä seuraavista yhteistyö-/
tuottavuustyökaluista ovat sinulle tärkeimpiä?
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› Tehokas yhteistyö lisää tuottavuutta, joustavuutta ja 
asiakastyytyväisyyttä. Yritysten yhteistyöhön ja 
tuottavuuteen tehdyt investoinnit ovat olleet kannattavia. 
Forrester pyysi päätöksentekijöitä kertomaan, mitä hyötyä 
yhteistyötä varten optimoiduilla tekniikoilla ja tiloilla sekä 
yhteistyötä vaalivalla kulttuurilla on saavutettu. Ei ole 
yllättävää, että tuottavuuden parantuminen ja yhteistyön 
tehostuminen olivat listan kärjessä. Yritykset saavuttivat 
myös muita liiketoimintaan liittyviä hyötyjä, kuten 
työntekijöiden luovuuden, tuotteiden laadun, 
liiketoiminnan joustavuuden ja asiakastyytyväisyyden 
parantumisen. 82 % yritysjohtajista kertoivat 
yhteistyövälineiden ja -tekniikoiden käyttöönoton 
säästäneen aikaa, ja 81 % ilmoittivat 
asiakastyytyväisyyden parantuneen (katso Kuva 5). 

82 % yritysjohtajista kertoivat 

yhteistyövälineiden ja -tekniikoiden 

käyttöönoton säästäneen aikaa. 
 

› Tilojen uudistaminen parantaa työntekijöiden 
hyvinvointia. Yritykset, jotka ovat aikeissa uudistaa 
kokoustilojaan, odottavat saavansa samat hyödyt kuin 
mitä muut vastaavia uudistuksia toteuttaneet yritykset 
ovat hiljattain saavuttaneet – paremman tiimityökulttuurin, 
työntekijätyytyväisyyden ja asiakastyytyväisyyden. 
Fyysiset tilat vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja 
työmoraaliin enemmän kuin tekniikka ja kulttuuri (katso 
Kuva 6). 51 % päätöksentekijöistä, jotka olivat hiljattain 
päivittäneet toimistoympäristöään, uskovat yhteistyötä 
varten optimoidun fyysisen tilan parantavan työntekijöiden 
tyytyväisyyttä. Lisäksi 49 % uskovat sen parantavan 
tiimityökulttuuria. Sen myötä 36 % kokevat työntekijöiden 
pysyvyyden parantuneen. Forrester havaitsi, että 
edistyksellisiin ja innovatiivisiin työtiloihin panostaneet 
yritykset ovat saavuttaneet paremman läsnäoloprosentin, 
tehokkaamman tiimityöskentelyn ja nopeamman 
projektien läpiviennin. Lisäksi yritykset ovat 
houkuttelevampia uusille osaajille.4  

KUVA 6 

Päivitetyt kokoustilat parantavat työntekijöiden 
hyvinvointia 

 

Perusta: 210 yritysten liiketoimintaan ja toimitiloihin liittyvää 
päätöksentekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa 

Lähde: Microsoftin tilaama tutkimus, jonka Forrester Consulting toteutti 
kesäkuussa 2016 

 

36%

36%

37%

37%

Onnistuneempia innovaatioita 40%

40%

Parempi asiakastyytyväisyys 43%

Parempi tiimikulttuuri 49%

Parempi työntekijöiden
tyytyväisyys

51%

Parempi
yhteistyötekniikoiden käyttö

Vähemmän juoksevia kuluja
(esim. matkakulut)

Uusien tuotteiden/palvelujen
tuominen nopeammin

markkinoille
Parempi erottuminen

kilpailijoista

Parempi työvoiman
rekrytointi ja pysyvyys

"Ilmoitit, että yrityksesi on hiljattain investoinut
toimistoympäristön yhteistyötilojen uudistukseen.

Mitä hyötyjä sillä on saavutettu?"

KUVA 5 

Yhteistyövälineet edistävät liiketoimintahyötyjä 

 

Perusta: 741 yritysten liiketoimintaan ja toimitiloihin liittyvää 
päätöksentekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa 

Lähde: Microsoftin tilaama tutkimus, jonka Forrester Consulting toteutti 
kesäkuussa 2016 

 

Parantunut jonkin verran Parantunut merkittävästi

Liidien luonti

Lisääntynyt tuotanto

Lisätehtävät

Nopeat ratkaisut

Kustannussäästöt

Asiakastyytyväisyys

Ajansäästö

42% 30%

42% 34%

48% 28%

46% 33%

49% 30%

47% 34%

47% 35%

"Miten laajalti organisaatiosi yhteistyövälineiden
ja -tekniikoiden käyttöönotto on vaikuttanut

seuraaviin työntekijöiden tuottavuusmittareihin?"
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Monet toimistotilat eivät ole ajan 
tasalla 
Kun päätöksentekijät investoivat yhteistyö- ja 
tuottavuustyökaluihin, heidän tavoitteenaan on usein 
tarjota työntekijöille sovelluksia ja mobiililaitteita, jotka 
mahdollistavat tehokkaan etätyöskentelyn. Tällaiset 
ratkaisut ovat yleisiä ja erittäin tärkeitä nykyaikaisessa 
liiketoiminnassa. Organisaatiot eivät voi kuitenkaan 
laiminlyödä toimiston tärkeyttä laatiessaan 
investointisuunnitelmia. Etätyöskentelyn mahdollistaminen 
on tärkeää, mutta organisaatioiden on yhtä lailla optimoitava 
toimistolla tapahtuvan työskentelyn sujuvuus – sekä 
kasvotusten että etäyhteyksien avulla. Useimmat kyselyyn 
osallistuneet yritykset ilmoittivat tämän olevan hallussa, 
mutta työntekijöiden kertomukset olivat erilaisia: 

› Päätöksentekijät uskovat optimoineensa 
toimistoympäristönsä, mutta kokoushuoneiden 
työkalut ovat silti puutteellisia. Päätöksentekijät uskovat 
optimoineensa yrityksensä yhteistyö- ja tuottavuustyökalut. 
82 % vastaajista uskovat tarjoavansa työntekijöiden 
vaatimuksia vastaavat fyysiset tilat, 81 % uskovat 
työpaikan teknisten ratkaisujen tukevan yhteistyötä, 
inspiroivan ideoita ja edistävän kehitystä ja 80 % kokevat 
työpaikan kulttuurin tarjoavan psykologisesti turvallisen 
ympäristön, jossa kaikki voivat osallistua. Kun pyysimme 
näitä päätöksentekijöitä kertomaan, kuinka monessa näistä 
kokoustiloista on erityisesti yhteistyötä varten suunniteltu 
tekninen ratkaisu, tulokset olivat melko vähäisiä. Vain 34 % 
suurista kokoustiloista on varustettu yhteistyötä varten 
suunnitelluilla työkaluilla, kuten valkotauluilla ja 
neuvottelujärjestelmillä. Muiden kokoluokkien 
kokoustiloissa tilanne on vieläkin huonompi – vain 33 % 
keskikokoisista kokoustiloista ja 26 % pienistä 
kokoustiloista on varustettu asianmukaisilla työkaluilla. 
Tutkimuksemme mukaan pieniä ja keskikokoisia huoneita 
käytetään useimmiten yhteistyötiloina, mutta nämä 
perinteiset kokoustilat eivät kuitenkaan ole ainoita 
päivityksen tarpeessa olevia tiloja. Jotkin tiimit toimivat 
parhaiten rennommissa tiloissa, kuten kahviloissa ja 
taukotiloissa, ja monet tärkeät päätökset tehdään myös 
johtoryhmän toimistoissa. Tämän tyyppisissä tiloissa on 
vieläkin harvemmin työntekijöiden tarvitsemia 
yhteistyötekniikoita (katso Kuva 7). 

› Työntekijöillä on etätyökalut yhteistyötä varten, mutta 
ei yhteistyötä varten optimoituja kokoustiloja. Vaikka 
työntekijät tekevät paljon etätöitä, he suosivat silti 
toimistolla työskentelyä monista eri syistä. 76 % kyselyyn 
vastanneista työntekijöistä kokevat kasvotusten 
tapahtuvien kokousten olevan paras yhteistyötapa. 

Valitettavasti kaikki kokoustilat eivät kuitenkaan 
mahdollista tehokasta yhteistyötä: Työntekijät välttelevät 
keskimäärin 29:ää prosenttia kokoustiloista niiden 
puutteellisten yhteistyövälineiden ja -ominaisuuksien 
vuoksi. Toimistojen neliöhintojen kasvaessa näillä 
käyttämättömillä kokoustiloilla on merkittävä vaikutus 
juokseviin kuluihin, vuokramaksuihin sekä laitteistoihin ja 
kalusteisiin käytettäviin pääomakuluihin.  

› Suuren mittakaavan videokonferenssiratkaisut 
mahdollistavat tehokkaan maailmanlaajuisen 
yhteistyön. Tarjotakseen työntekijöille kasvotusten 
tapahtuvan kokouksen vaikutelman – sekä toimistolla että 
sen ulkopuolella – päätöksentekijät hyödyntävät 
teräväpiirtotarkkuudella toimivia videoneuvottelutyökaluja, 
joilla käyttäjät voivat luoda sisältöä, jakaa tiedostoja ja 
liikkua huoneessa vapaasti kokouksen aikana. 
Realistinen videokuva mahdollistaa tiimien tehokkaan 
yhteistyön ja sujuvoittaa sitä työntekijöiden, kumppanien 
ja asiakkaiden kanssa – sekä paikan päällä että 
etäyhteyksien kautta.5  

KUVA 7 

Useimmissa kokoustiloissa ei ole riittäviä työkaluja 

 
Perusta: 741 yritysten liiketoimintaan ja toimitiloihin liittyvää 
päätöksentekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa 

Lähde: Microsoftin tilaama tutkimus, jonka Forrester Consulting toteutti 
kesäkuussa 2016 
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Työntekijät välttelevät keskimäärin 

29:ää prosenttia kokoustiloista niiden 

puutteellisten yhteistyövälineiden ja  

-ominaisuuksien vuoksi. 
 

Päätöksentekijöiden on muutettava 
tuottavuusratkaisuihin liittyvää 
ajatteluaan 

78 % päätöksentekijöistä tiedostavat, että yrityksen 
työntekijöiden on tehtävä yhteistyötä ja jaettava tiedostoja 
sisäisesti, mutta silti 29 % työntekijöistä välttelevät 
kokoustiloja. On selvää, että yhteistyötä varten tarjotut 
fyysiset tilat ja niissä saatavilla olevat työkalut vaikuttavat 
merkittävästi työntekijöiden tuottavuuteen. Mutta mitä 
työntekijät tarkalleen ottaen tarvitsevat 
toimistoympäristöltään tehokasta työskentelyä varten, 
ja miten päätöksentekijät voivat parantaa tilannetta? 
Johtajien tulee huomioida seuraavat seikat: 

› Johtoryhmä on vastuussa hankinnoista. Digitaalisten 
yhteistyövälineiden käyttöönotto ja ylläpito saattaa olla 
toimitilojen ja IT-osaston henkilöstön vastuulla, mutta 
budjetit ovat pääosin johtoryhmän (toimitusjohtaja, 
tietohallintojohtaja ja talousjohtaja) laatimia. Tukeakseen 
yhteistyötä, asiakastyytyväisyyttä ja liiketoiminnan 
joustavuutta heidän on oltava valmiita investoimaan 
asianmukaisiin resursseihin, joilla voidaan toteuttaa 
työntekijöiden tarvitsema työkulttuuri sekä työkalut ja tilat. 

› Toimivien tiimityötilojen on täytettävä monia 
yhteyden, yksityisyyden ja tiedonkulun kriteerejä. 
Yhteistyötä varten suunniteltujen työtilojen tarkka rakenne 
voi vaihdella käyttötarkoituksen mukaan. Tutkimuksen 
mukaan esimerkiksi korkeammat tilat edistävät 
konseptuaalista ajattelua, kun taas matalammat tilat 
sopivat paremmin matemaattista ajattelua varten.6 
Tutkimuksessamme havaittiin joitakin yleisiä trendejä, 
jotka ovat päätöksentekijöiden mielestä tärkeitä. 
Tärkeimpänä pidettiin yhteyttä tietokoneisiin, 
konferenssijärjestelmiin ja muihin laitteisiin, jotka 
mahdollistavat osallistumisen sekä kasvotusten että 
etäyhteydellä (katso Kuva 8). Työntekijät tarvitsevat myös 
tiloja, jotka ovat nopeasti käytettävissä tarpeen mukaan ja 
joissa voidaan käsitellä arkaluonteisia aiheita turvallisesti. 

› Johtoryhmän on tarjottava visio, koulutusta ja 
tavoitteita. Yrityksen yhteistyön parantaminen edellyttää 
usein monia eri näkökulmia. Yritysten päätöksentekijät 
nostivat esille monia näkökulmia, jotka ovat tärkeitä 
tehokkaan yhteistyön kannalta – niitä olivat esimerkiksi 
koulutus, selkeät tavoitteet ja työkulttuuri, joka saa 
esimiehet edistämään tiimityöskentelyä ja palkitsemaan 
samalla tavoin toimivia työntekijöitä. Forrester havaitsi, 
että tietojen jakamista ja ongelmanratkaisua vaalivan 
työkulttuurin luominen on yksi johtoryhmän tärkeimpiä 
rooleja yrityksen menestyksekkään yhteistyön 
varmistamiseksi.7  

KUVA 8 

Päätöksentekijöiden toiveluettelo kokoustilojen 
yhteistyöominaisuuksien parantamiseksi 

 

Perusta: 741 yritysten liiketoimintaan ja toimitiloihin liittyvää 
päätöksentekijää Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa 

Lähde: Microsoftin tilaama tutkimus, jonka Forrester Consulting toteutti 
kesäkuussa 2016 

 

Tavalliset valkotaulut 28%

29%

Lisää pistorasioita 41%

41%

43%

47%

53%

Langattomat laiteyhteydet 60%

Digitaaliset valkotaulut 64%

68%
Videoneuvottelujärjestelmä
(kameran, äänen ja näytön

yhdistelmä)

Digitaaliset kosketusnäytöt
(yli 55 tuumaa)

Äänineuvottelujärjestelmä

Digitaaliset näytöt
(yli 55 tuumaa)

Digitaaliset kosketusnäytöt
(alle 55 tuumaa)

Digitaaliset näytöt
(alle 55 tuumaa)

"Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät parannukset
organisaatiosi yhteistyötilojen lisäarvon

kasvattamiseksi?"
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Tärkeimmät suositukset 

Nopeat muutokset työntekijöiden käyttäytymisessä – vain kahden viime vuoden aikana – ovat luoneet tarpeen 
investoinneille uudenlaisiin yhteistyöratkaisuihin. Määritä organisaatiollesi sopiva ratkaisu näiden kuuden parhaan 
käytännön avulla: 

› Keskustele avoimesti työntekijöiden kanssa heidän työympäristöstään. Johtoryhmän ja työntekijöiden 
näkemykset yhteistyötä varten optimoidusta ympäristöstä eroavat usein toisistaan. Pyydä työntekijöiltä palautetta 
siitä, mitkä kokoustilojen työkalut ja ominaisuudet auttavat heitä tekemään työnsä paremmin, ja pyri toteuttamaan 
ne koko toimiston laajuudella. 

› Perusta työryhmä yhteistyötä edistävien ratkaisujen tutkimiseksi. Yleensä IT-ammattilaisilla, toimipisteiden 
ja toimintojen johtajilla sekä liiketoiminnan ammattilaisilla on oma roolinsa parhaan yhteistyöratkaisun 
määrittämisessä. Monialainen työryhmä auttaa sinua ymmärtämään kunkin osapuolen tarpeet. Ja mikä tärkeintä, 
ota työntekijät mukaan keskusteluun. Hyödynnä eri rooleissa työskentelevien henkilöiden näkökulmat: Myynnin 
ja tuotesuunnittelun asiantuntijoilla saattaa olla yhdenmukaiset vaatimukset, mutta et voi olla siitä varma, ennen 
kuin saat kummankin roolin edustajat saman suunnittelupöydän ääreen. 

› Tutki uudenlaisia yhteistyötiloja. Alansa johtavat organisaatiot hyödyntävät uudenlaisia ja tekniikkaa 
hyödyntäviä tiloja, jotka tarjoavat työntekijöille parempia yhteistyömahdollisuuksia. Ryhmätyötilat – jotka ovat 
kokoushuoneita rennompia ja joskus jopa avotiloja – mahdollistavat spontaanin työskentelyn. Tuotantoalueiden 
yhteyteen sijoitetut suunnittelutilat yleistyvät erityisesti valmistus- ja ilmailutekniikan aloilla. Hot deskit – eli tilat, 
joissa mobiilityöntekijät voivat työskennellä toimistolla vieraillessaan – edellyttävät huoneita, joissa voidaan 
järjestää kokouksia ja yhteisiä tapahtumia.  

› Yhdenmukaista paikallisen yhteistyön ja etäyhteistyön kokemukset. Vaikka mobiiliratkaisut ovat olleet 
viime vuosina valokeilassa, älä unohda toimiston tärkeyttä – pyri saavuttamaan tasapainoinen ratkaisu. Pyri 
toteutukseen, joka mahdollistaa paikan päällä olevien ihmisten tehokkaan yhteistyön ja tuo etäosallistujat 
(matkoilla olevat kollegat, kumppanit tai asiakkaat) saumattomasti sen osaksi. Työntekijät haluavat suuren 
mittakaavan videokonferenssityökaluja, joiden avulla he voivat helposti jakaa ja tallentaa muiden 
liiketoimintasovellusten kanssa integroituja tiedostoja. 

› Toteuta demovaiheen pilottihankkeet. Yhteistyöratkaisun suunnitteluvaihe on olennaisen tärkeä: Ratkaisun 
on oltava toimiva kaikille työntekijöille, joilla on vaihtelevia tarpeita. Pilottihankkeet ovat siten olennaisen tärkeitä 
ja ne ovatkin menestyksen avain. Aloita viidellä yhteistyötilalla, jotka sisältävät muutaman kokoushuoneen ja 
ryhmätyötilan, ja laadi arviointimekanismit, kuten fokusryhmät ja tiloja käyttäville työntekijöille suunnatut kyselyt. 

› Julkaise integroitu ratkaisu koko organisaation käyttöön. Kun ratkaisun toimivuus on varmistettu, tuo se 
kerralla kaikkien työntekijöiden käyttöön.  
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Liite A: Metodologia 

Forrester toteutti tätä tutkimusta varten verkkokyselyn, johon osallistui 1 873 vastaajaa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa 
ja Saksassa. Yhdysvaltalaisissa organisaatioissa oli vähintään 1 000 työntekijää ja muissa organisaatioissa vähintään 
500 työntekijää. Kyselyyn osallistui 741 yritysten liiketoimintaan ja toimitiloihin liittyvää päätöksentekijää, jotka ovat vastuussa 
toimiston yhteistyötekniikoiden toteuttamisesta, sekä lisäksi 1 032 tietotyöntekijää. Osallistujille esitettiin kysymyksiä 
yhteistyöhön liittyvistä näkökulmista, suunnitelmista, mieltymyksistä ja haasteista. Osallistujille tarjottiin pienimuotoinen 
palkkio kiitokseksi vaivannäöstä. Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2016. 
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"How New Workspaces Catalyze Developers’ Innovation, Collaboration, And Cultural Change", Forrester Research, Inc., 
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