
Tämän päivän toimisto on ennen kaikkea kohtaamispaikka, 
sanoo EFG:n toimitusjohtaja Tapio Heikkilä.

– Tekniikan kehittymisen myötä työtä voidaan tehdä ny-
kyään lähes missä vain ja milloin vain. Toimiston rooli on muuttu-
nut: sinne tullaan tapamaan ihmisiä, jakamaan asioita ja olemaan 
yhteydessä toisiin.

Siksi on tärkeää, että työympäristö tukee uusia työnteon tapoja ja 
antaa mahdollisuuden uudenlaiselle viestinnälle. Toimistossa on niin 
sanotusti astuttu ulos omista kopperoista yhteiseen ja avoimeen tilaan.

Miten voimme olla avuksi?
EFG on johtava toimisto- ja julkisten tilojen kalusteratkaisujen toi-
mittaja, jonka juuret ulottuvat aina vuoteen 1885. Alun perin ruot-
salainen yritys on nykyisin norjalaisomistuksessa. EFG:llä on tytär-
yhtiöt kaikissa Pohjoismaissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa ja lisäksi 
laaja myyntikanavaverkosto Euroopassa, Lähi-idässä ja Japanissa.

– Ammattitaitomme perustuu pitkään historiaamme ja kokemuk-
seemme alalla, Heikkilä tähdentää.

Visuaalista ilmettään ja viestintämalliaan uudistanut EFG esit-
tää asiakkailleen kysymyksen: Miten voimme olla avuksi? Toimitus-
johtajan mukaan kysymys kiteyttää hyvin yrityksen toiminta- 
ajatuksen: asiakkaalle ei myydä pelkkiä kalusteita, vaan asiakkaan 
tarpeisiin ja toimintoihin sopivia kokonaisuuksia.

– Jos asiakas sanoo haluavansa ostaa meiltä kymmenen hengen 
neuvotteluhuoneen, me kysymme seuraavaksi, että mitä siellä ha-
lutaan tehdä. Vasta kun kokonaisuus on selvinnyt, alamme puhua 
asiakkaan kanssa varsinaisista kalusteista, Heikkilä antaa esimerkin.

EFG:ssä työympäristöratkaisut suunnitellaan yhdessä asiakkaan 
kanssa. Liikkeelle lähdetään kartoittamalla asiakasyrityksen tar-
peet, toiminnot, toiveet ja vaatimukset.

– Haluamme ymmärtää mitä yritys tai organisaatio tekee ja mi-
ten. Selvitämme asiakkaan toimintaan liittyvät eri työvaiheet, kuin-
ka paljon tarvitaan tilaa eri aktiviteeteille ja minkälainen tila on käy-
tettävissä.

Kun kokonaisuus on hahmottunut keskusteluissa ja tapaamisissa, 
alkaa EFG:n suunnittelutyö. Tavoitteena on luoda toimivia, viihtyi-
siä ja pitkäikäisiä kalusteratkaisuja, joiden avulla tuetaan asiakkaan 
liiketoimintaa ja kehitetään yrityskuvaa.

ELÄVÄ TOIMISTO

Kun oiKeat Kalusteet ja  
ihmiset Kohtaavat, syntyy

Muutoksen myönteinen puoli
Uusia kalusteratkaisuja tarvitaan usein silloin, kun organisaation toi-
minnassa tapahtuu muutoksia: yritys kasvaa tai supistuu tai muut-
taa uusiin tiloihin. Muutokset voivat aiheuttaa työntekijöissä pelkoa 
ja vastarintaa. Heikkilä korostaa, että juuri tässä vaiheessa voi EFG 
tukea asiakasyritystä ja tuoda näkyviin muutokseen liittyviä myön-
teisiä puolia.

– Kalusteet ovat osa muutosta. Oikein suunnitelluilla kaluste-
ratkaisuilla voidaan nostaa työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Ins-
piroiva ja toimiva työympäristö houkuttelee työntekijöitä yhä pa-
rempiin suorituksiin.

EFG:n omat tilat Arabiakeskuksessa Helsingissä ovat mainio esi-
merkki toimivasta työympäristöstä. Näyttelytilan yhteydessä oleva 
toimisto on avoin, ilmava ja ilmeeltään kevyt. Työpisteet on raken-
nettu siten, että niiden paikkoja tai järjestystä on tarpeen vaaties-
sa helppo muuttaa. Neuvotteluhuoneiden lasiseinät luovat läpi-
näkyvyyttä: aina voi nähdä, missä kollegat kulloinkin työskentele-
vät. Jos liukuovi on vedetty kiinni, tietävät muut, että sisällä olija 
haluaa työskennellä hetken rauhassa.

Joustavuus, palvelu, paikallisuus
EFG:n sisäisessä toiminnassa on tehty muutoksia, joiden ansios-
ta asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin ja joustavammin. 
Yritys on luopunut omasta tuotannosta ja käyttää hyväkseen laa-
jaa alihankkijaverkostoa.

– Voimme toteuttaa asiakkaan toivomia muutoksia ja samalla taa-
ta tuotteen teknisen turvallisuuden. Ei ole mikään ongelma meil-
le, jos asiakas haluaakin 70 cm leveän kaapin 80 cm:n levyisenä.

Joustavuus ja soveltaminen voi tarkoittaa uutta muotoa, uusia 
mittoja ja joskus jopa uutta tuotetta. EFG:llä on markkinoiden laa-
jin oma mallisto, jota täydennetään kansainvälisesti tunnettujen yh-
teistyökumppaneiden mallistoilla.

Suunnittelupalvelun lisäksi EFG:n tukijalkana ovat tehokkaat lo-
gistiikka- ja asennuspalvelut.

– Myös paikallisuus on yksi menestystekijöitämme. Paikallisuus 
tarkoittaa sitä, että perehdymme perusteellisesti asiakkaan toimin-
taan ja tilanteeseen ja luomme juuri heille sopivia yksilöllisiä ratkai-
suja. Paikallisuus on siis ihmisläheisyyttä, Tapio Heikkilä korostaa.
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