
Tervetuloa

” Mikä on lähitoimisto ja miten se voi 

tukea alueellista kehitystä ja 

uusyrittäjyyttä?”

Etä- ja joustotyöseminaariin

Tapio Rissanen

pj. Suomen joustotyöyhdistys ry.

Torstai 23.03.2017 klo 13.00-17.00

Etälä-lähitoimiston tilat 



Suomen joustotyöyhdistys (SJY)–
Finnish Flexiwork Forum ry

� Perustettu: 17.12.1993

� 2 §:  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea ajasta 
ja paikasta riippumattomien joustavien työjärjestelmien 
käyttöön ottoa eri alojen yrityksissä ja muissa 
organisaatioissa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, 
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Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, 
seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja 
tiedotustoimintaa sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä.

� 3 §:  Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen 
henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, rekisteröity yhdistys ja 
säätiö.

� Puheenjohtaja: Tapio Rissanen

� Varapuheenjohtaja: Heikki Sundquist



Seminaarin ohjelma 1.  

13:00 Seminaarin avaus

� tervetuloa Etälään, seminaarin ohjelma ja tavoitteet, Tapio Rissanen, pj. SJY

� Miksi ja miten Etälä perustettiin, Anna-Maija Rissanen, pj. Järvenpään seudun 

nuorkauppakamari

� Miten Etälä on toiminut: Elina Junnola, Etälä / Validia ammattiopisto

13:30 Miten etä- ja joustotyö tukee yrittäjyyttä

Irina Viitala, Partner, Wannado Oy
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� työn organisointi, kommunikaatio ja tiimityö haasteet

� miten etä- ja joustotyö parantaa tuottavuutta ja tuottaa säästöjä

14:00 Mitä ovat HUBit, lähi- ja joustotoimistot? 

Tapio Rissanen, pj. SJY

� rakkaalla lapsella on monta nimeä – ja pitkä historia

� miten muissa maissa

� lähi- ja joustotoimiston palvelujen laatusertifikaatti C3

� kuinka yhdistää monitilat ja lähitoimistojen palvelut



Seminaarin ohjelma 2.  

14:20 Coworking - Ainutlaatuista arvoa kasvavien yritysten tarpeisiin

Ola Sundell, tj., HUB13

� Coworking -liiketoimintamallina

� Tulevaisuuden työ ja tilat

� Tapahtumat, verkostot ja ihmiset

� Kasvupalvelut kaupan päälle

14:50 Virkistys- ja verkostoitumistauko
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14:50 Virkistys- ja verkostoitumistauko

15:20 Miten asiakkaita voi palvella paremmin

Ilkka Heinilä, tj., Joustotoimisto Oy Flextila

� tarpeen mukaan varattavien toimisto- ja neuvottelutilojen tarjonta Suomessa

� HUBit, lähi- ja joustotoimistot ja niiden palvelut 



Seminaarin ohjelma 3.  

15:50 Changes in the labour markets and new ways of work

Marco Torregrossa, Secretary General, European Forum of Independent 

Professionals

� freelancers and independent and micro enterprises in EU

� global change in work, entrepreneurship and offer of services 

� how these changes affect businesses, organisations, work patterns and working 

methods 

discussion how work could be done differently - and better 
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� discussion how work could be done differently - and better 

16:20 Mikä muuttuu maailmalla – yhteenveto ja loppukeskustelu

16.45 Tilaisuuden päätös

Tapio Rissanen, pj. SJY



Tilaisuuden tavoitteet 

Tämän seminaarin tavoitteena on antaa syvällinen 

yleiskuva: 

� miten yrittäjyys ja freelance-ammatit valtaavat alaa Euroopassa 

ja globaalisti

� miten yrittämisen mahdollisuuksia voidaan parantaa kun 

työympäristöt muuttuvat tavoiteltaessa parempia työolosuhteita ja -

tapoja, parempaa työn tuottavuutta sekä asiakaspalvelua.  
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tapoja, parempaa työn tuottavuutta sekä asiakaspalvelua.  

� millaisia lähi- ja joustotoimistot  sekä HUBit ovat ja kenelle 

kaikille ne tarjoavat työskentelymahdollisuuksia ja palveluja

� miten lähi- ja joustotoimistot voivat tukea kuntauudistusta ja 

uusyrittäjyyttä

� Miten tarjota mahdollisuus aika- ja paikkariippumattomalle 

yhteistyöskentelylle

Joustotyö – Joustoelämä

Työ liikkuu – ihmiset ei


