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Mitä on Enterprise Social? By 2016, 50% of large organizations 
will have internal Facebook-like social 
networks – 30% of these will be 
considered as essential as 
email/telephones are today
Nikos Drakos, Research Director, 
Gartner Research

• Enterprise Social on yritysten sisällä tai niiden välillä toimivaa sosiaalista 
teknologiaa, mahdollistaen koko organisaation avoimen ja ketterän 
yhteistyön



Microsoft & Enterprise Social

Gartner Enterprise Social Magic Quadrant 2014

• Microsoft nousi ensimmäiselle sijalle juuri 
julkaistussa Gartnerin Enterprise Social Magic 
Quadrant -tutkimuksessa 



Tutkimus:
An Overview of Enterprise Social Software Adoption in Large 
Companies in Finland – Focus on Implementation

• 18 haastattelua suomalaisten suuryritysten kanssa 
talvella ja keväällä 2014
• 1/3 haastatelluista kuuluu Suomen top 10:n suurimpiin 

yrityksiin, loputkin kuuluvat top 100:n*
• Haastattelujen tueksi toteutettiin verkkokysely

*Talouselämä Top 500, 2014



Tutkimuksen tulokset: 
Enterprise Social suomalaisissa suuryrityksissä
• Enterprise Social on tekemässä läpimurtoa 

juuri nyt
• Sisäinen IT-alusta pyritään yhtenäistämään

• Tällä hetkellä monien eri IT-alustan tuotteita, 
halutaan suoraviivaistaa tätä

• Lisäksi suurilla yrityksillä monia Enterprise Social 
–tuotteita

• Toimittajista Microsoftin tuotteet ovat yleisimpiä

Adoption of Enterprise Social tools



Tutkimuksen tulokset: 
Keskeiset haasteet Enterprise Social -käyttöönotoissa
• Kulttuurien ja työtehtävien moninaisuus

• Suuret yritykset toimivat moninaisissa kulttuuriympäristöissä ympäri maailman
• Muut kuin tietotyöläiset vaikea integroida alustoihin – esimerkkinä blue collar -

työntekijät

• Uusien sosiaalisten toiminnallisuuksien huono tuntemus
• Todella laaja osaamisskaala – osalle luontaista, mutta monelle vaikeaa

• Muutosvastarinta
• ”Koulutusväsymys”, eli kiihtyvällä tahdilla uusien järjestelmien oppimista ja 

poisoppimista vanhasta
• Avoimuuden kulttuuri tuntuu monelle vieraalta, oma tieto halutaan pitää itsellään 

ja pelätään julkisesti esiintymistä omalla nimellä



Tutkimuksen tulokset: 
Tärkeimmät menestystekijät Enterprise Social -käyttöönotoissa
• Konkreettinen johdon tuki - sekä ylätasolla että ruohonjuuressa

• Ylätavoitteiden asetanta sekä strategian linkittäminen uusiin työtapoihin
• Uusien työtapojen mahdollistaminen, esimerkiksi hankkimalla yhteisömanagereita
• Kulttuurimuutoksen johtaminen esimerkillä ja sitouttaminen konkretian keinoin: keskijohdon työn vieminen uudelle 

alustalle ja positiivisten kommenttien ja kannustuksen kautta työntekijöiden innostaminen

• Konkreettinen business case alustalle
• Jotta alusta ei kärsisi ”yet-another-tool” –syndroomasta, sen on tuotava työntekijöille aitoa lisäarvoa
• Enterprise Social ei ole matkalaskujärjestelmä, millä on selkeä tavoite ja mitä on pakko käyttää – joten tuotteen 

menestys perustuu siitä koettuun hyötyyn

• Yhteisömanagerointi & tukihenkilöt
• Koska kyseessä on kulttuurimuutos eikä niinkään tekninen työkalun jalkautus, ei muutos uusiin työtapoihin tapahdu 

nopeasti
• Jatkuva tuki ja inspirointi sekä alustan ylläpito ovat tärkeitä, jotta muutoksessa säilyy oikea suunta


