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Mitä ovat HUBit, lähi-, ja 

joustotoimistot



Lähitoimistoista – historiaa 

Etä- ja joustotyö

Eurooppa  18 %

USA           28 % 

HUBit
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Maailman ensimmäinen HUB ei ollut 

San Franciscossa, vaan Järvenpäässä ja 

toinen vastaava Berliinissä 

Taitoverkko osk.  Avajaiset 3/1995
Sen perusti Järvenpään joustotyöyhdistys 

yhdessä  Suomen joustotyöyhdistyksen 

kanssa



HUBit maailmalla (Visan maksupalvelusopimusten alaiset)
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HUBit Euroopassa (Visan maksupalvelusopimusten alaiset)
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Yhteistyöskentely – Coworking-tutkimus 1. 
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Yhteistyöskentely – Coworking-tutkimus 2. 
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Yhteistyöskentely – Coworking-tutkimus 3. 
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Lähi- ja satelliittitoimisto, käyttö ja palvelut 1. 

� Lähi- ja satelliittitoimistoilla tarkoitetaan lähellä kotia tai 

liikenteen solmukohdassa sijaitsevaa, hyvin varusteltua, 

toimistopalveluja tarjoavaa tilaa. 

� Lähi- ja satelliittitoimistojen käyttäjäkunta jakautuu kahteen 

eri tyyppiseen asiakasryhmään: 

� 1.  Freelancerit, yksittäiset yrittäjä, mikro- ja pk-yritykset

2.  Erikokoisten ja erilaisten yksityisten ja julkisten organisaatioiden   
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� 2.  Erikokoisten ja erilaisten yksityisten ja julkisten organisaatioiden   

työntekijät. 

� Keskeisin syy lähitoimiston käyttöön on lyhyempi työmatka.

� Joustotyöntekijät ja pienyrittäjät voivat vuokrata työpisteitä 

tarvittaessa 

� On järkevää perustaa lähitoimistoja lähiöihin tms. ja 

käyttää olemassa olevaa rakennuskantaa. (Forum Virium)



Lähi- ja satelliittitoimisto, käyttö ja palvelut 2.

� Kasvukeskusten asumiskustannukset ovat nousseet 

korkealle, joten etä- ja joustotyö mahdollistaa 

edullisemman ja väljemmän asumisen kauempana 

työpaikasta.

� Asuinpaikkaa ei enää tarvitse valita työpaikan sijainnin 

perusteella. 
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� Etä- ja joustotyön ja lähitoimistojen yleistyminen vaikuttaa 

tulevaisuudessa toimistojen mitoitukseen ja sijaintiin sekä 

aluesuunnitteluun. 
� Ju

� Julkisen hallinnon ja palvelujen samoin kuin talouselämän 

rakennemuutos tuo markkinoille paljon ”uusia” / vapaita 

tiloja hyödynnettäväksi.  



Lähitoimiston rakenne- ja palvelukonsepti

Toimisto- ja 
sihteeripalveluja

Neuvottelusalit ja -
huoneet

Toimisto- ja huonetilat, 
työpisteet

Skannaus-, kopio- ja 
tulostuslaitteet sekä  muut 

toimistopalvelut

Yhteistyöskentely-
menetelmäratkaisut

Videokonferenssi- ja 
Telepresence-palvelut

Opastus- ja 
koulutusmoduulit

Perustoimistopalveluja:
Työskentelytukipalvelut:

ICT- help desk ja 
käyttäjätukipalvelut

Ydinrakenteet ja -palvelut: Tukipalvelut:Tulossa: Lähitoimistotilojen

ja palvelujen laatuluokitus C3

Connected Collaborative Centers (FR) 
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Julkisia ja yksityisiä 
sähköisiä palveluja

Ravintola / kanttiini

Postitoimipiste, liikkeitä

Vastaanottopalvelut

Päiväkoti & lastentarha

Pääsyoikeudet  
palveluihin ja tiloihin

Tietoturvajärjestelmät

Käyttäjäpalvelut ja 
hallinta-alusta

Telepresence-palvelut

Verkko- ja 
pilvipalvelujärjestelmät

Muita lähipalveluja 
(-ruoka, -energia, jne.)

Internet-, Wifi- ja 
puhelinpalvelut

Perustukijärjestelmät:

Lähipalveluja:

Tapahtumia, tilaisuuksia
Lähi- ja satelliittitoimistot 
perustuvat älykkääseen 

toimistoon



Lähitoimistojen laatusertikaatti C3

Centres Collaboratifs 

Connectés

Connected Collaborative 

Centres

ClusterGreen & Connected 
Cities 

Toiminnalliset laatukriteerit

� Neljä peruskriteerialuetta: 

1. Sijainti ja lähiympäristö

2. Palvelut ja toiminta
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2. Palvelut ja toiminta

3. Tekniikka ja ympäristöasiat

4. Hallinto ja yhteentoimivuus

muiden operaattoreiden 

tarjoamien tilojen kanssa 

� Pisteytys tilanteen mukaan

� Vaikuttavat hintatasoon

� Oma arvio tilojen palvelutasosta   

(+ puolueeton tarkastus)



Smart Work Center -konsepti

Yksittäisiä työpisteitä ja –tiloja vuokrattavissa (tunti, 1/2 tai 1/1 –päiväksi)
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Telepresence-palveluja Paikallispalveluja, kuten seimi, jne



Lähi- ja satelliittitoimistojen tarjoamia etuja

� Mahdollistaa modernit etätyön menetelmät, kuten 
ryhmätyöskentelyn, wiki-työn, videoneuvottelut sekä etäläsnäolon
(telepresence) ja tukeen uusien työskentelymallien ja liikkuvuuden 
käyttöönottoa 

� Vähentää turhaa työperusteista liikennettä ja ruuhkia, mikä 
vähentää CO2-päästöjä, liikenneonnettomuuksia ja tarvetta tietulleihin 
(Mobiliteettilainsäädäntö)

� Lisää tehokkuutta ja säästöjä käyttämällä turvallisia tieto- ja 
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� Lisää tehokkuutta ja säästöjä käyttämällä turvallisia tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa

� Tukee pk-yrityksiä ja parantaa paikallista ja alueellista taloutta
edistämällä uusien innovaatioiden syntymistä, tukemalla aloittavia 
yrityksiä sekä liiketoimintaa Lähitoimistojen yhteydessä

� Vahvistaa yrittäjyyttä uusien ihmisryhmien keskuudessa sekä 
edistää naisten, syrjäytyneiden ja liikunta- ym. rajoitteisten työllistymistä  

� Lisää paikallisten julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuutta

� Tukee työurien jatkamista ja työtyytyväisyyttä, tarjoaa paikallisen 
sosiaalisen verkoston ja parantaa elämänlaatua



Lähitoimiston etuja verrattuna kotitoimistoon tms.:

� Tavanomainen toimisto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri, ergonomiset 
kalusteet ja asianmukaiset laitteet ammattikäyttöön tarvevalinnan mukaan

� Toimisto- ja tukipalveluja saatavilla

� Työnantajan vakuutus- ja muu oikeudellinen kattavuus on varmistettu 
ilman erityisiä ehtoja tai sopimuksia

� Ei veroseuraamuksia yms. ongelmia kuten kotitoimiston osalta voi olla

Miksi Lähitoimisto kotitoimiston asemesta ?
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� Täysi yksityisyyden suoja työnantajan edustajien, kollegojen ja  työnjohdon 
vieraillessa työtiloissa, samoin videoneuvottelujen osalta

� Paremmat sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet naapuruston ja 
naapureiden kanssa, estää koti-etätyöhön liittyvää sosiaalista eristymistä

� "Tarve mennä töihin" -psykologinen vaikutus – työ ja vapaa-aika erottuvat 

� Osa päivittäisestä liikunnan tarpeesta täyttyy, kun kävellään tai pyöräillään 
Lähitoimiston

� Kotona ei tarvitse uhrata omaa asuintilaa etä- tai joustotyön takia ja työ- ja 
perhe-elämän ristiriidat vähenevät (työ häiriintyy, meluisa lapset jne.)



Tietotekniikka Lähitoimistojen mahdollistajana

Tietoturva

� PKI- ja eID-hallinto, vahva tunnistus

� Sähköinen allekirjoitus

Hajautetut verkostot, 

organisaatiot ja 

sähköinen 

liiketoiminta
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Infrastruktuuri
� Kuitu, laajakaista

� Mobiilipalvelut

� Satelliittiyhteydet

� NFC (Near Field

� Communications)

� Pilvipalvelut

� eID-federointi organisatioiden 

välillä, myös rajat ylittäen

� TSSO  (total single sign on) –

kokonaiskirjautuminen, integroitu 

rooli-pohjainen fyysinen ja looginen 

pääsyoikeuksien valvonta 

rakennuksiin ja tietoverkkoihin /-

kantoihin (mahdollistaa myös 

miehittämättömät Lähitoimistot) 

Sovellukset

� Mobiilit ratkaisut 

� Videoneuvottelut, 

telepresence

� SaaS & Pilvisovellukset

� Etähallinta- ja valvonta

� Virtuaalisointi



Käyttäjäturvallisuus etä- ja joustotyössä (Total Single Sign-On)

ovella

Fyysiset pääsyoikeudet kaikkiin tiloihin:

1.

2.

Fyysisten

pääsyoikeuksien

valvontaDB

AD

Yhden kortin ratkaisumalli
(TSSO)

Oma

tili
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työasemalla

mobiilissa 

työssä

etätyössä

Fyysiset pääsyoikeudet kaikkiin tiloihin:

� Työnantajan ja lähitoimiston rakennukset, 

toimisto- ja toimitilat sekä työ- ja 

neuvotteluhuoneet, yms. tilat 

Loogiset pääsyoikeudet tietojärjestelmiin:

� Helppo ja turvallinen kertakirjautuminen (SSO) 

tietokoneelle, verkkoihin, pilvipalveluihin, 

VPN:ään ja etäyhteyksiin, webiin, jne.       

myös mobiilissa työssä

� Kaikkien media- ja mobiililaitteiden suojaus

� Muut käyttäjän roolien mukaiset pääsyoikeudet

pilvipalvelut

2.
3.

4.

5.



Yhteispalvelupiste - Julkiset palvelut paikallisesti 

Avusteiset virtuaaliset pilvipalvelut

Valtio (SADe-ohjelma) Kunta

Kela

• Eläkkeet

• Korvaukset, tuet

Asiointi ja neuvonta

Terveydenhoitaja

• Sosiaalitoimi

• Sivistystoimi

• Rakentaminen

• Ympäristö

• Kuluttajaneuvonta

• HallintoPoliisi

Verotus

• Neuvonta

• Ilmoitukset

1234

5678

Mukana kulkeva 

Identiteetti

123456
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• Avustava tukihenkilö
• Tietosuoja
• Asiakirjojen digitointi
• Tietoliikenne ja 

tietotekniikka
• Tunnistuspalvelu

• Hallinto

ELY-keskus

• Elinkeinot, liikenne, 

ympäristö

Maistraatti

• Rekisteripalvelut

Poliisi

• Lupapalvelut

• Neuvonta

kuntalainen

TE-toimisto

• Työllisyys

• Yrityspalvelut

Palvelujen täydentäminen 

suorilla verkkopalveluilla

Terveyskeskus oma 

kokonaisuutensa (mm. 

lääkäritön päivystys-

vastaanotto)

Julkisten palvelujen tarjonta, saatavuus ja 

tuottaminen paikallisesti lähitoimistossa



Viro:

~ 700 erilaista etä- ja joustotyöpaikkaa ympäri maan:

� n. 500 Internet Café’ta ja kirjastoa
� n. 130 Kunnallista etätyökeskusta

� n.  70 Koulutuskeskusta

Kunnalliset keskukset:

� Kunnalliset EU-tukirahoitteiset etätyö-

Joustotyö eri maissa
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� Kunnalliset EU-tukirahoitteiset etätyö-
keskukset paikallisten etätyötä tekevien         
käytössä 

� Varustellut toimistotilat kaikille etätyöläisille

� Toimivat usein paikallisina call-centereinä
tai tili- ja kirjanpitotoimistoina

HUBeja pienyrittäjille

� Yhteistyöskentelytiloja erityisesti pienille IT-yhtiöille

� Tallinna ja Tartto



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
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Lähi- ja joustotoimisto & 

HUB

Asiakkaina yrittäjät, 

toimistotyötä 

tekevät henkilöt, jne

Varusteltu kuten 

monitilatoimisto



Suomen joustotyöyhdistys ry

Tapio Rissanen, puheenjohtaja
Web:      www.flexiwork.fi

S-posti: tapio.flexiwork.fi@gmail.com

Tapio Rissanen
Johtava konsultti

Full Member of The Club of Rome, The EU Chapter – CoR-EU
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EuroConseils sprl (BE), Conseils Oy (FI)

Av. Colonel Daumerie 5, BE-1150 BRUSSELS

puh.(BE): +32 2 779 0503

GSM (BE): +32 485 330 102

puh.(FI): +358 9 2316 4017

GSM (FI):   +358 50 460 6787

s-posti: tapio.rissanen@regiopki.com

web:  www.regiopki.com, www.securelink.fi


