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Suomen joustotyöyhdistys (SJY)–
Finnish Flexiwork Forum ry

� Perustettu: 17.12.1993

� 2 §:  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea ajasta 
ja paikasta riippumattomien joustavien työjärjestel mien 
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.  

13:30   1. Seminaarin avaus 
tervetuloa Elisaan: Anita Ovaska, Kehityspäällikkö ,Työympäristöt, Elisa Oyj 
seminaariohjelman ja tavoitteiden esittely, Tapio Rissanen, pj. SJY 

13:45  2. Työympäristö muuttuu ja kaikki sen mukana   
Merja Ranta-aho, Henkilöstöjohtaja , Elisa Oyj 
Anita Ovaska, Kehityspäällikkö, Työympäristöt, Elisa Oyj   

• kokonaisvaltainen työn, työtilojen ja palvelutapojen muutos Elisassa 
• muuttunut HR-johtajan toimenkuva ja vastuut 
• vaikutukset asiakkaisiin ja heidän työtapoihinsa 
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• vaikutukset asiakkaisiin ja heidän työtapoihinsa 
• syventävä keskustelu siitä, miten työtä voi tehdä toisin ja paremmin 

14:45  3. Miten asiakkaita voi palvella paremmin 
Jyri Kosonen, Business manager, Asiakassuhderatkaisut, Elisa Oyj 
Perttu Hörkkö, Business manager Palvelutuottajaratkaisut, Elisa Oyj 

• monikanavainen asiakaspalvelu, asiakkaiden osallisuus ja sitoutuminen  
• Case Elisa online support
• Elisan tunnistuspalvelut ja mobiilivarmenne

15:15      Virkistys- ja verkostoitumistauko 



Seminaarin ohjelma 2.  

15:30  4. Tietotyön ja digitalisaation vaatimukset tietosuojaan ja 
henkilöiden vahvaan tunnistukseen   
Teemu Rissanen, tj., Senior consultant, Conseils Oy Secure Link
• EU:n uusi eIDAS-asetus 
• tuleva vahvan tunnistuksen kansallinen luottamusverkosto ja 

tietoturvallisen sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan tulevaisuus 

15.45  5. Mikä muuttuu maailmalla – loppukeskustelu 
Tapio Rissanen, pj. SJY 

• lähi- ja joustotoimistojen laatusertifikaatti C3
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• lähi- ja joustotoimistojen laatusertifikaatti C3

• mitä seuraavaksi – ehdotuksia seuraavien seminaarien teemoiksi  
• yhteenveto tilaisuudesta -keskustelu 

16.00 Elisa palveluesittelyt ja Ideal Work -toimint amallin esittely ja 
tutustuminen tiloihin 
Anita Ovaska, Kehityspäällikkö , Työympäristöt, Elisa Oyj 

17.00  Tilaisuuden päätös 



Tilaisuuden tavoitteet: 

Tämän seminaarin tavoitteena on antaa syvällinen 
yleiskuva käytännön esimerkein siitä miten: 

� Organisaatio ja työympäristöt muuttuvat tavoiteltaessa parempia 
työolosuhteita ja -tapoja, parempaa työn tuottavuutta sekä 
asiakaspalvelua.  

� Miten vastata virtuaalisen organisaation ja paperittomien 
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� Miten vastata virtuaalisen organisaation ja paperittomien 
prosessien haasteisiin

� Miten tarjota mahdollisuus aika- ja paikkariippumattomalle  
yhteistyöskentelylle

� Tuoda esille kaikkia niitä monipuolisia mahdollisuuksia, joita 
uusimuotoinen etä- ja joustotyö tarjoaa ja mitä se vaatii

Joustotyö – Joustoelämä
Työ liikkuu – ihmiset ei



Työmatka

Etätyöstä joustotyöhön  - joustotyö = etätyö 2.0
joustotyö = joustoelämä - työ liikkuu, ihmiset ei

Koti & kotitoimisto

muutos

Siirtyminen 
kävellen,  pyörällä 

tai julkisilla 
liikennevälineillä

Perinteinen toimisto

Vanhat 
työtilat
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Uudet työtilat

Siirtyminen 
julkisilla 

liikennevälineillä

Monitilatoimisto
(nolla- tai +energiatoimistorakennus

liikennevälineillä

©                               sprl 2015

Lähi- ja joustotoimisto & 
HUB

Asiakkaina yrittäjät, 
toimistotyötä 
tekevät henkilöt, jne

Varusteltu kuten 
monitilatoimisto


