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Tulevaisuuden toimisto – älykäs,
tiedostava ja joustava

6 asiantuntijaa
17 kaupunkialuetta
8,000 toimistotyöntekijää

4/10
sanoo kohdanneensa tyhjiä
saippua- ja
paperiannostelijoita ja
saniteettitiloja, joita ei ole
siivottu kunnolla.

65%

on sitä mieltä, että
toimistoympäristön
suunnittelu myötävaikuttaa
työpaikan ilmapiiriin.

56%
uskoo hygieniatottumustensa
olevan parempia kuin
useimmilla muilla toimiston
työntekijöillä.

Johdanto
Uudet ajatukset ja asenteet kehittävät toimistotiloja ja
työskentelytapoja. Tork on laatinut Tork Office Trend
-toimistotrendiraportin ymmärtääkseen asiakkaiden
tarpeiden lisäksi myös heidän asiakkaidensa tarpeita.
Raportti perustuu tutkimukseen, johon osallistui 8 000
toimistotyöntekijää maailman suurimmista kaupungeista,
ja syväluotaaviin haastatteluihin, joihin osallistui kuusi
toimiston hygieniatilojen asiantuntijaa. Taustalla on
pyrkimyksemme jatkuvasti ymmärtää maailmaa, jossa
Tork toimii.
Toimistotilat ovat jatkuvassa murroksessa muuttuen sermeillä rajatuista
tiloista työtehtävien mukaan suunniteltuihin tiloihin. Meidän on
tunnistettava kehityksen suuntaviivat voidaksemme tarjota juuri oikeita
ratkaisuja tulevaisuuden toimistoympäristöön.
Kuvailemme tässä raportissa kolme tärkeintä tutkimuksessamme
tunnistettua trendiä, joita ovat ”hygieenisesti älykäs”, tiedostava ja
joustava toimisto. Uskomme vilpittömästi, että nämä trendit tarjoavat
merkittäviä mahdollisuuksia toimitilajohtajille ja toimistotilojen
palveluntuottajille. Toivomme, että analyysimme tiedot auttavat
hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Mukavia lukuhetkiä!

”Hygieenisesti
älykäs” toimisto

Työpaikoilla on yhä enemmän älykkäitä, verkkoon kytkettyjä
laitteita, ja toimistotyöntekijät ovat valmiita hyödyntämään
hygieniaan liittyviä älylaitteita. Yritysten valmiudet kerätä
toimistoon liittyviä tietoja ja toimia näiden tietojen perusteella
kasvavat jatkuvasti.
Mitä tapahtuu, kun toimistolaitteet siirtyvät verkkoon ja ovat vuorovaikutuksessa
keskenään? Esineiden internet on siirtymässä työpaikoille, ja verkossa on paljon
muutakin kuin kannettava tietokone, älypuhelin ja tulostin. Tämänkaltainen
tekniikka on tekemässä läpimurtoaan.
”Monissa toimistoissa on edelleen käytettävissä hyvin vähän tietoa päätöksenteon
perustana”, sanoo Linda Ekener Mägi, joka työskentelee maailmanlaajuisen ICT-yhtiö
Ericssonin strategisen liiketoimintakehityksen parissa. ”Useimmissa yrityksissä on
käytössä varsin kivikautisia menetelmiä, esimerkiksi työpisteellään istuvien
työntekijöiden määrää lasketaan kävelemällä ympäri toimistoa. Autoissa on jo kauan
hyödynnetty antureita ja tiedonkeruuta, ja toimistoissa ollaan siirtymässä samaan
suuntaan.”
Toisiinsa yhteydessä olevilla laitteissa voidaan siirtää tietoa toimistoympäristössä,
minkä ansiosta toimitilajohtajat ja palveluntarjoajat saavat konkreettista tietoa
toimistojen käytöstä. Tätä tietoa analysoimalla voidaan luoda ratkaisuja, joilla
kehitetään puhtaampia ja tehokkaampia työtiloja.
Tietojenkeruusta päätöksentekoon
”Kun mietitään, miten laitteiden verkottuminen voi parantaa toimistoympäristöä,
hygienia on avainasemassa”, sanoo H&M:n Tony Löf, joka kehittää vaatealan
suuryhtiön maailmanlaajuista toimitilapalvelukonseptia. ”Valituksia tulee heti, jos
perushygieniaa ei ylläpidetä.”
Tutkimuksen tulokset vahvistavat hygienian tärkeyttä. Keskimäärin 79 % vastaajista
New Yorkista Shanghaihin kertoo toimistopäälliköille tai toimitilajohtajalle
tyytymättömyytensä hygieniatuotteiden laatuun. Noin 40 % kaikista
toimistotyöntekijöistä kohtaa toisinaan tyhjiä paperi- ja saippua-annostelijoita ja
saniteettitiloja, joita ei ole siivottu kunnolla.
Toimiston yhteysmahdollisuudet antavat jo nyt palveluntarjoajille keinoja tällaisten
ongelmien poistamiseen. Saniteettitilojen älykkäät annostelijat voivat lähettää pushilmoituksia saippuan tai paperin ollessa lopussa, ja saniteettitiloissa ja muualla olevat
anturit rekisteröivät tilojen käyttöä ja käyttömääriä, jolloin tilat voidaan siivota tietyn
käyttäjämäärän täytyttyä. Tällainen tosiaikainen tieto mahdollistaa ennakoivat
toimitilapalvelut. Ongelmia voidaan ratkaista jo ennen niiden syntymistä sen sijaan,
että ongelmat ilmenisivät vasta pitkien ja toistuvien valvontakäyntien ja niillä
kerättyjen valitusten avulla.
Seuraava vaihe on se, että tietoja analysoidaan ja hyödynnetään uusien
toimistotilojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Ymmärtämällä toimitilojen
käyttötapoja ja heikkoja kohtia toimitilajohtajat voivat suunnitella työtiloja, jotka
vastaavat paremmin työntekijöiden tarpeita. Toimistoympäristö on yhä enemmän
”hygieenisesti älykäs”.
”Yritykset epäröivät investoida verkkoon kytkettäviin toimistolaitteisiin lyhyen
tähtäimen kustannusten vuoksi. Niiden olisi kuitenkin hyvä tiedostaa, että esineiden
internet tarjoaa todellisia etuja tuottavuudessa, kun työntekijät ovat entistä
hyvinvoivempia”, sanoo Tony Löf.

”Kun mietitään, miten
laitteiden
verkottuminen voi
parantaa
toimistoympäristöä,
hygienia on
avainasemassa.”
Tony Löf, alueellinen
toimitilajohtaja, Global Expansion,
H&M

Saniteettitilojen
hygieniassa on
edelleen ongelmia.
39%

35%

on samaa mieltä

Aika toimia
Verkottunut laiteympäristö on myös työntekijöiden toiveissa. Keskimäärin 73 % on
sitä mieltä, että laitteiden verkottuneisuus parantaa työelämää. Vastaava luku on
Berliinissä ja Frankfurtissa 65 % ja Shanghaissa 88 %. Älykkäiden hygieniaratkaisujen
mahdollisia hyötyjä tunnistetaan yhä paremmin: tutkimuksemme mukaan noin 40 %
työntekijöistä New Yorkissa ja Lontoossa katsoo, että toimistoympäristön kytkeminen
internetiin saattaa myötävaikuttaa hygieniaan.

on eri mieltä

Linda Ekener Mägin mukaan Ericsson sai seuraavaa palautetta kehitettyään suositun
älypuhelinsovelluksen, jolla voidaan löytää vapaita pieniä palaveritiloja: ”Hienoa!
Milloin on saatavilla sovellus, jolla voisi löytää vapaita WC-tiloja?” Tuhansien
työntekijöiden toimistoissa tämänkaltaisten asioiden ratkaisemisella on todellisia
vaikutuksia työntekijän tehokkuuteen.
Palveluntarjoajat ja toimitilajohtajat voivat aktiivisesti auttaa asiakkaita
ymmärtämään, kuinka tärkeää on investoida älykkäisiin toimistohygieniaratkaisuihin.
Tutkimuksen tulokset ovat selkeät – toimistoissa työskentelevät ihmiset odottavat jo
nyt enemmän laitteiden välistä vuorovaikutusta, jolla voidaan parantaa
työskentelyolosuhteita.

26%
ei ole samaa eikä eri mieltä

K: Toimistoni saniteettitiloja ei ole aina siivottu kunnolla.

Verkkoon kytketyt toimistolaitteet ovat yleistyneet, mutta seuraavana haasteena on
kaiken tiedon kerääminen keskitetysti. Tiedot ovat edelleen hajautettuna eri
järjestelmiin, joissa yksi palveluntarjoaja saa tietoja kahviautomaateista, toinen
tulostimista, ja niin edelleen. Kun informaatiovirtaa varten saadaan yhteinen alusta,
tiedon merkitys toimiston kehittämisessä muuttuu sivuosasta päärooliin.
Toimitilajohtajilla on mahdollisuus toimia aktiivisina tekijöinä tietojen
yhdistämisessä. He voivat auttaa yrityksiä tulkitsemaan ja hyödyntämään saatavilla
olevaa uutta tietoa, jonka avulla he voivat luoda älykkäämmän ja hygieenisemmän
työpaikan eli ”hygieenisesti älykkään” toimiston.

NEW YORK

LONDON

SHANGHAI

sanoo, että toimiston
verkottuminen
parantaa työelämää.

on sitä mieltä, että
internetiin liitetyt
toimistolaitteet
saattavat
myötävaikuttaa
hygieniaan.

uskoo, että internetiin
liitettyjen laitteiden
määrä toimistossa
kasvaa lähivuosina.

78%

38%

83%

Ajatteleva toimisto

Elämäntapatekijät ovat työntekijöille yhä tärkeämpiä, ja heille on
tarjottava kokonaisvaltaisia ratkaisuja sisäilman laadusta ja
kuntosaleista lähtien. Jos yrityksen halutaan kiinnostavan
lahjakkaita työntekijöitä, sen on pystyttävä tarjoamaan kestävän
kehityksen mukaisia, hygieenisiä ja miellyttäviä
toimistoympäristöjä.
Paljon muutakin kuin työpaikka
Toimistojen työntekijöistä 45 %:lla on nykyään käytössään kahvila, lähes
neljänneksellä kuntosali, ja yli kolmanneksen mukaan toimistossa on mukava viettää
aikaa työtovereiden kanssa työajan jälkeen. Miksi nämä perinteisesti vapaa-aikaan
liittyvät toiminnot ja palvelut siirtyvät yhä enemmän työpaikoille?
Microsoftin tuottavuusratkaisuihin perehtyneen asiantuntijan Niklas Dahlgrenin
mukaan kyse on digitaalisen työtilan kehittymisestä ja sen mukanaan tuomasta
vapaudesta ja mahdollisuudesta hyödyntää yhteyksiä puhelimella,
taulutietokoneella tai kannettavalla tietokoneella.
Suurin osa kaikkien kaupunkien toimistotyöntekijöistä on sitä mieltä, että omalla
yrityksellä on tekniset valmiudet etätyön tukemiseen, ja yli 60 % uskoo etätyön
edistävän terveyttä. Yrityksen johdon on varmistettava, että työntekijät eivät välttele
työpaikkaa hygieniasyistä tai muiden seikkojen vuoksi.
”Henkilökohtaista vuorovaikutusta ei voi korvata. Vain digitaalisen yhteyden varassa
työskentelevät ihmiset ovat vaarassa joutua sivuun, mikä vaikeuttaa hyvin toimivien
ryhmien muodostumista”, Dahlgren kommentoi.
Työntekijät ovat nyt ehtineet saada kokemusta työskentelystä, joka ei ole
paikkasidonnaista. Toimistot joutuvatkin tosissaan kilpailemaan työympäristön
houkuttelevuudessa kotien ja muiden miellyttävien paikkojen kanssa. Työntekijöiltä
edellytetään yhä myös fyysistä läsnäoloa, mutta miellyttävän työympäristön
rakentaminen on aiempaa haasteellisempaa. Esimerkiksi työpäivään sisältyvien
liikuntatuokioiden myötä toimistoympäristön puhtauteen täytyy kiinnittää entistä
enemmän huomiota.

”Henkilökohtaista
vuorovaikutusta ei voi
korvata. Vain
digitaalisen yhteyden
varassa
työskentelevät ihmiset
ovat vaarassa joutua
sivuun, mikä
vaikeuttaa hyvin
toimivien ryhmien
muodostumista.”
Niklas Dahlgren,
tuottavuusratkaisuihin perehtynyt
asiantuntija, Microsoft

Redmondin kampus on Microsoftin 125 rakennuksesta koostuva pääkonttori
Washingtonissa, ja alueella työskentelee yli 40 000 työntekijää. Yritys tarjoaa kaikkea
jalkapallokentistä vaellusreitteihin, ja johtajisto on lisäksi kutsunut alueen parhaita

Monet toimistot on suunniteltu myös muuhun toimintaan kuin
työntekoon
60%

K: Onko työpaikkasi
toimitiloissa jokin
seuraavista?
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paikallisia ravintoloita tarjoamaan ruokaa paikan päällä, jotta työntekijöiden ei
tarvitse poistua työpaikaltaan nauttiakseen laadukkaita aterioita.
”Me Microsoftilla mietimme jatkuvasti, miten voimme parantaa työskentelyympäristöä. Se tarkoittaa esimerkiksi irrotettavia valkotauluja, joita voidaan kuljettaa
palavereihin, tai teknisen tutkimusosastomme kehittämiä sovelluksia, kuten suuria
toimiston ja kodin kosketusnäyttöratkaisuja”, sanoo Niklas Dahlgren.

Hyvinvointia
toimistossa
Tutkimukseen maailmanlaajuisesti
osallistuneista toimistotyöntekijöistä
53 % ilmoitti työnantajien välittävän
heidän hyvinvoinnistaan. Eri mieltä oli
18 %.

Keskiössä terveellinen
elämäntapa

Terveet työntekijät, tyytyväiset työntekijät
Kuten aiemmin todettiin, 79 % tutkimukseen vastanneista totesi kertovansa
toimistopäälliköille tai toimitilajohtajille heikosta hygieniatuotteiden laadusta.
Yritykset, jotka haluavat tosissaan houkutella ja pitää palveluksessaan taitavia
työntekijöitä, vaativat myös erittäin laadukkaita hygieniaratkaisuja.
Työntekijät ovat yhä tietoisempia toimistoympäristön viihtyisyydestä, mikä on osa
yleistä hyvinvointitrendiä – ihmiset kiinnittävät huomiota elintapoihinsa, joissa
korostuvat terveys ja kestävä kehitys. Tämä edellyttää kokonaisvaltaisia ratkaisuja,
joilla varmistetaan terveellinen ja kestävän kehityksen mukainen toimistoympäristö.
Avainasemassa ovat ilmanlaatu, valaistus ja lämpötila. Niklas Dahlgren uskoo, että
tulevaisuudessa saatamme hyödyntää työntekijöiden yksilöllisten mieltymysten
mukaan laadittuja ratkaisuja. Työtila voitaisiin esimerkiksi valita lämpötilan
perusteella sen mukaan, viihtyykö työntekijä lämpimässä vai viileässä tilassa.
Lämpötilan säätely liittyy myös kestävään kehitykseen.

Berlin/Frankfurt

”Redmondissa otettiin käyttöön laaja tietoantureiden verkosto, jolla toimitilajohtajat
pystyivät paikallistamaan ja korjaamaan suuria epäkohtia, kuten toistensa
vaikutuksen kumoavia ilmanvaihtolaitteita ja lämmittimiä. Säästimme näin valtavasti
energiaa”, Dahlgren toteaa.
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Toimistorakennuksen laatu on työntekijöille tärkeää
Jo nyt yli puolet toimistotyöntekijöistä uskoo, että työnantajat ovat kiinnostuneita
heidän hyvinvoinnistaan. Kolmanneksen mukaan työntekijöiden terveys on ollut
etusijalla toimistotilojen suunnittelussa. Tämä on hyvä uutinen toimitilajohtajille ja
palveluntarjoajille: laadukkaasta toimitilajohtamisesta on tulossa tärkeä ja
ainutlaatuinen myyntivaltti, kun yritykset valitsevat vuokrattavia toimistotiloja.
Tiloja valitaan ja muokataan työntekijöiden vaatimusten mukaisesti. Tämän on
huomannut myös alan johtavan toimitilojen huolto- ja saniteettituotteiden
toimittajan Strauss Paperin myynti- ja markkinointijohtaja Robert Tamilio Jr:
”Kymmenen vuotta sitten toimitiloja vuokranneet yritykset eivät olleet
kiinnostuneita rakennuksen materiaaleista tai siisteydestä, mutta nykyään ne ovat
lähestulkoon ensimmäisiä kysymyksiä.”
Yritys toimittaa tuotteita useisiin A-luokan rakennuksiin Manhattanilla, ja se on
huomannut muutokset tavassa, jolla tuotteita ostetaan: ”Toimitamme tuotteita
Freedom Tower -rakennukseen. Sopimuksen saadaksemme kävimme keskusteluja
kestävästä kehityksestä kahteen kertaan alan henkilöstön kanssa, ennen kuin
pääsimme jatkamaan keskustelua tuotteidemme muista ominaisuuksista.”
Tamilio Jr toteaa myös johtoportaan ymmärtävän, että terveyttä edistävä, kestävän
kehityksen mukainen rakentaminen ja ympäristön huomioivat palvelutuotteet ovat
merkittävä markkinointietu. ”Olemme siitä todella ylpeitä”, hän sanoo. ”Asiakkaat
pyytävät meidän apuamme pitkän aikavälin liiketoimintansa turvaamisessa.”
Tulevaisuus näyttää kirkkaalta siivousyrityksille ja palveluntuottajille, jotka
hintakilpailun sijaan tarjoavat kokonaisvaltaisia toimistohygienian ja kestävän
kehityksen ratkaisuja, täyttävät yhä tiedostavampien työntekijöiden vaatimukset ja
antavat asiakkailleen kilpailuetua.

”Kymmenen
vuotta sitten
toimitiloja
vuokranneet
yritykset eivät
olleet
kiinnostuneita
rakennuksen
materiaaleista tai
siisteydestä, mutta
nykyään ne ovat
lähestulkoon
ensimmäisiä
kysymyksiä.”
Robert Tamilio Jr, myynti- ja
markkinointipäällikkö, Strauss
Paper

1/3
Niiden työntekijöiden
osuus, jotka uskovat
työntekijöiden
terveyden olevan
etusijalla toimistotilojen
suunnittelussa.

Joustava toimisto

Toimistojen suunnittelu siirtyy yleispätevistä ratkaisuista erilaisiin
tarpeisiin ja toimintoihin mukautettuihin vaihtoehtoihin. Nämä
joustavat toimistot tarvitsevat myös uusia, joustavia
hygieniaratkaisuja.
Malli tulevaisuuden toimistosta
Kaikkialla maailmassa toimistoissa hyödynnetään verkkoyhteyttä yhä enemmän,
mutta myös niiden tilarakenteet kehittyvät. Yli 60 % työntekijöistä kertoo, että
heidän toimistonsa on suunniteltu uudelleen vähintään kerran kuluneiden kolmen
vuoden aikana. Vaikka yksityishuoneet, avotoimistot tai sermeillä rajatut työpisteet
ovat edelleen yleisin ratkaisu, jo 15 % työskentelee erilaisissa toimistoympäristöissä.
Monet yritykset vaihtavat toimistotilojaan vähentääkseen kustannuksia tiheästi
asutetuissa kaupungeissa, kuten Lontoossa ja New Yorkissa. Perinteisesti yrityksillä
on käytössään liikaa tilaa työntekijöiden tarpeisiin nähden. Alle puolet tutkimukseen
osallistuneista toimistotyöntekijöistä katsoi, että heidän toimistotilansa on
suunniteltu tehokkaasti.

Työntekijöistä 65 % on
sitä mieltä, että
toimistoympäristön
suunnittelu
myötävaikuttaa
työpaikan ilmapiiriin.
27%

8%

Ei ole samaa eikä erimieltä

On erimieltä

”Jos tehtaassa olisi sama määrä käyttämätöntä tilaa kuin tyypillisessä nykyajan
toimistossa, se olisi suljettu jo aikaa sitten”, sanoo Linda Ekener Mägi, joka
työskentelee Ericssonin strategisen liiketoiminnan kehitysyksikössä.
Toimistotilojen uudelleenarvioinnissa on kyse muustakin kuin vuokrahintojen
laskemisesta: johtajat haluavat pitää henkilöstön tyytyväisenä ja tuottavana.
Työntekijöistä 65 % sanoo, että toimiston suunnittelulla on vaikutusta työilmapiiriin,
mutta millaisen toimiston he sitten haluavat?
Ensi silmäyksellä vaatimukset vaikuttavat hieman ristiriitaisilta. Vaikka 47 %
toimistotyöntekijöistä sanoo haluavansa toimiston, joka mahdollistaisi
vuorovaikutuksen ja kannustaisi siihen, samaan aikaan 65 % haluaa toimiston olevan
hiljaisempi ja tarjoavan enemmän rauhallista työskentelytilaa.

65%
On samaa mieltä

62%
Niiden työntekijöiden osuus,
joiden toimisto on suunniteltu
uudelleen kuluneiden kolmen
vuoden aikana.

Mikään yksittäinen toimistoratkaisu ei sovi kaikille: tarpeet vaihtelevat päivittäin ja
työntekijöiden välillä.
”Opimme jatkuvasti paremmin tunnistamaan ja täyttämään erilaisia
toimistoympäristöjen suunnittelun tarpeita. Ennen työnantajat eivät edes
tiedostaneet, että sellaisia oli”, sanoo Lisa Grape, Whiten sisustusarkkitehti, joka
keskittyy sisustuksen ja designin suunnitteluun ja kehitykseen.
”Olemme huomanneet, että avoimet työtilat muovaavat työntekoa multitaskauksen
suuntaan, mikä voi olla stressitekijä, mutta mikään taloudellinen tai ympäristöön
liittyvä tekijä ei kannusta palaamaan yksittäisiin työhuoneisiin. Työtehtävien mukaan
suunnitelluista toimistoista tulee yhä yleisluonteisempia.”
Työntekijät mukana suunnittelussa
Työtehtävien mukaan suunnitellut toimistot, joiden ympäristö tukee erilaisia tehtäviä
yhden kiinteän, henkilökohtaisen työpisteen sijaan, voivat tarjota hyviä vaihtoehtoja
näiden tarpeiden täyttämiseen. Jotta työtehtävien mukaan suunniteltu toimisto voisi
olla tehokas, vaaditaan hyvää organisointia ja työntekijöiden panostusta. Aihetta
onkin käsiteltävä perusteellisesti ja vuoropuhelussa työntekijöiden tarpeet
huomioiden.
”Päätökset tekevältä johtoportaalta jää helposti huomaamatta työntekijöiden tunne
omien vaikutusmahdollisuuksien vähyydestä toimiston uudelleensuunnittelussa”,
sanoo Lisa Grape.
Joustavassa toimistoympäristössä erilaisten näkemysten huomioiminen ja
työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omaan tilanteeseensa on tärkeää myös
hygienian kannalta. Työntekijät eivät ole kaikki samanlaisia – eivätkä myöskään
heidän hygieniatottumuksensa. Vastaajista 53 % sanoi hygieniatasossa olevan
huomattavia eroja toimiston työntekijöiden välillä. Vain 21 % oli aiheesta eri mieltä.

Toimistoissa halutaan
kaikkea – rauhaa,
hiljaisuutta ja
sosiaalista
vuorovaikutusta
65%

47%

18%
9%

Haluan toimiston, jossa on
hiljainen ja rauhallinen
työympäristö.

On samaa
mieltä

Haluan toimiston, jossa
voi olla sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa
muiden kanssa.

On erimieltä

Torontossa ja Ottawassa lähes kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että heidän
hygieniatottumuksensa ovat parempia kuin useimmilla muilla toimiston
työntekijöillä – mikä on tietysti matemaattisesti mahdotonta. Kaikissa tutkimuksessa
olleissa kaupungeissa työntekijät kokivat epämiellyttäviksi muun muassa samojen
saniteettitilojen jakamisen tuntemattomien ihmisten kanssa (42 %) ja toisten
työntekijöiden ruokamurut ja -tahrat (62 %).
Tuloksissa korostuvat erot yksilöllisissä hygieniaan liittyvissä asenteissa ja
näkemyksissä. Tämä puolestaan antaa toimitilapalveluja tarjoaville yrityksille
mahdollisuuden tunnistaa ja täyttää työntekijöiden vaihtelevat vaatimukset.
Osallistavaa ja joustavaa hygieniaa
Maailmanlaajuisesti yli puolet työntekijöistä on usein huolissaan siitä, että saa
tartunnan sairaana töihin tulevilta kollegoilta. Se saattaa selittää, miksi kuusi
kymmenestä uskoo etätyön olevan hyväksi terveydelle. Kun toimistotilan jakaminen
yleistyy, kehittyy ratkaisuja, joiden avulla työntekijät pystyvät itse toimimaan ennalta
ehkäisevästi ja varmistamaan toimiston hygienian paranemisen tarpeen kasvaessa.
”Kun ihmiset vaihtavat työtilaansa päivittäin, joskus useita kertoja päivässä, meidän
on tarjottava työntekijöille ratkaisuja näppäimistöjen ja muiden yhteisten
toimistokomponenttien puhdistamiseen”, sanoo Ola Sarvik, Sodexon kansainvälisen
puhdistusasiantuntijoiden verkoston jäsen. ”Odotukset palvelujemme
joustavuudesta kasvavat.”
Toimistojen suunnittelu muuttuu joustavammaksi, jotta ne voidaan sopeuttaa
yrityksen työntekijöiden eri tehtäviin ja rooleihin. Samalla aletaan kaivata ennalta
ehkäiseviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat laadukkaamman toimistohygienian ja
antavat työntekijöille vapaammat kädet vaikuttaa työpaikan hygieniaan. Näitä
ratkaisuja tarjoavat toimitila- ja palveluyritykset saavat kilpailuedun.

Tietoja tutkimuksesta
Tork toteutti vuoden 2016 maalis- ja huhtikuun aikana tutkimus- ja
haastattelusarjan, jolla kerättiin tietoja ja näkemyksiä maailmanlaajuisista
toimistohygieniatrendeistä. Tork Office Trend -raportti on laadittu
tutkimuksen tulosten perusteella.

Haastattelusarjaan osallistuivat seuraavat henkilöt:
Tony Löf, alueellinen toimitilajohtaja, Global Expansion, H&M
Linda Ekener Mägi, strategisen liiketoiminnan kehitys, Ericsson
Robert Tamilio Jr, myynti- ja markkinointipäällikkö, Strauss Paper

TTutkimuksessa toimistotyöntekijät vastasivat kysymyksiin omatoimisesti
internetissä seuraavissa 17 kaupungissa: Amsterdam/Rotterdam, Berliini/
Frankfurt, Brisbane/Sydney, Kööpenhamina, Dublin/Cork, Helsinki, Lontoo,
Moskova, New York, Los Angeles / San Francisco, Oslo, Pariisi, Shanghai,
Tukholma, Toronto/Ottawa, Vilna, Varsova.
Vastauksia saatiin yhteensä 8 000. Raportissa kokonaisarvot ovat
painotettuja keskiarvoja, joissa jokaiselle kaupunkialueelle on annettu yhtä
suuri paino kaupungin koosta tai vastaajien lukumäärästä riippumatta.

Niklas Dahlgren, tuottavuusratkaisuihin perehtynyt asiantuntija, Microsoft
Lisa Grape, sisustusarkkitehti, joka keskittyy sisustuksen ja designin
suunnitteluun ja kehitykseen, White
Ola Sarvik, Soft FM:n johtaja ja kansainvälisen puhdistusasiantuntijoiden
verkoston jäsen, Sodexo

Lisää tietoa Tork brändistä ja
tuotteita
www.tork.fi

