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Kulttuuritaustalla voi olla huomattava vaikutus työhön sitoutumiseen 
ja työtyytyväisyyteen

Steelcase globaali tutkimus

Juuri ilmestynyt Steelcase
globaali tutkimus 2016:
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Mitä hyötyjä joustavat työtavat tarjoavat- esimerkki Ranska 

Sanoo 

työtehonsa 

kasvaneen

Sanoo 

hyvinvointinsa  

kasvaneen

Sanoo 
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Sanoo, etteivät  

suhteet esimiehiin  

ole muuttuneet

Sanoo 

työmatka-

aikansa 

lyhentyneen
Vakuuttaa 

tuottavuutensa  

kasvaneen

Sanoo, että joustotyössä 

työtiimit voidaan koota 

Toivoo voivansa 

jatkaa 

joustotyövälineiden 

käyttöä

Sanoo, että 

sitoutuminen  

työnantajaan on 

kasvanut tai pysynyt 

ennallaan



Lähi- ja joustotoimistot  & HUBit lisääntyvät nopeasti 

Lähi- ja joustotoimistot & HUB
� Tilat varusteltu kuten monitilatoimisto

� Asiakkaina 

� Freelancereita, yrittäjiä ja pienyrityksiä, 

� Yksityisten ja julkisten organisaatioiden 
henkilöstöä

� Maailmassa tarjolla yli 3000 joustotyötilaa / 
HUBia

Coworking = +/- joustotyö
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HUBia

� Ei vielä eriytymistä tai erikoistumista erilaisiin 
asiakaskuntiin ja -ryhmiin

� Suur-Pariisin alue on maailman kolmen 
suurimman yhteistyöskentely (co-working) 
alueen joukossa

� Ranskassa 650 lähi - joustotoimistoa

� Virossa yli 150 kunnallista lähitoimistoa, 
koulutustilaa ja n. 500 internet Caféeta

� Suomessa vain muutama vastaava – esim. 
HUB137 

� Joustotoimisto Oy välittää tiloja Suomessa



Lähitoimiston etuja
� Tavanomainen toimisto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri, ergonomiset 

kalusteet ja asianmukaiset laitteet ammattikäyttöön tarvevalinnan mukaan

� Toimisto- ja tukipalvelut 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 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.)



Lähi- ja joustotoimistojen tarjoamia etuja

� Mahdollistaa modernit etätyön menetelmät, kuten 
ryhmätyöskentelyn, 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 
viestintätekniikan ratkaisuja julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa
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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 vammaisten työllistymistä  

� Lisää paikallisten julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuutta

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



Etä- ja joustotoimistot, esimerkkinä Ranska

� Verkostossa 380 lähi- ja joustotoimistoa & HUBia ympäri Ranskan

� Sopimukset tilaoperaattoreiden kanssa 

� Organisaation omien ja ulkopuolisten tilojen ja työpisteiden 
hallinnointiohjelmisto

� Vuosisopimukset tilaoperaattoreiden kanssa työpisteiden käytöstä 
tilaoperaattoreiden kanssa 

� Osa uutta HR- ja kiinteistöstrategiaa
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� Osa uutta HR- ja kiinteistöstrategiaa

Pilot-vaiheessa

� 60 henkilöä 

� 30 lähitoimistoa

Käyttöönotossa 

� 800 henkilöä

� 15 lähitoimistoa

Pilot-vaiheessa

� 30 henkilöä

� 3 lähitoimistoa

Käyttöönotossa 

� 5000 henkilöä

� x lähitoimistoa (ei tiedossa 
vielä)

Pilot-vaiheessa

� 20 henkilöä

� 50 lähitoimistoa

Käyttöönotossa 

� 800 henkilöä

� x lähitoimistoa (ei tiedossa 
vielä)



Analyysi etä- ja joustotyöntekijöistä

Pariisiin yli 1 tunnin työmatka
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Esimerkki analyysistä: 

Alueet: Marne-la-Valée / Noisy-le-Grand: 

9 työntekijää tunnistettu lähitoimiston ympäristöstä. 



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)



Lähitoimiston C3 laatusertifikaatin kriteerit

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
� Saavutettavuus

� Aukiolo

� Vastaanotto-palvelut

� Kulunvalvonta

� Esteettömyys

� Vammaisille

� Hallinto

� Pelastustoimi, tms.

� Yksityisten tai julkisten organisaatioiden  
henkilöstö ja etätyöntekijät

� Kehittäminen ja kokeilu

� Käyttäjien tyytyväisyys

3. TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖASIAT
� Tietoturva

� Laajakaista

� Yhteiskäyttöiset varusteet

� Ergonomia (tutkimukseen perustuva 
selvitys)
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2. PALVELUT JA TOIMINTA
� Palveluhenkilökunta

� Yryhteisön identiteetti

� Kehittyneet tilat

� Ammatillinen itysten tilaaja- ja 
yleiset palvelut

� Ajatusten kokemusten vaihtoa

� Tiedonvälitys ja

� tai työtön lähiseudun asujamisto

selvitys)

� Tekninen tuki ja sen taso

� Kierrätys ja lajittelu

� Rakennuksen Energiatase

4. HALLINTO JA YHTEENTOIMIVUUS
� Jäsenyys yhteisössä

� Säädökset, juridiikka

� Laskutus, ym. käytännöt

� Yhteentoimivuus muiden operaattorien 
tilojen kanssa



Työssäkäyntirakenteen muutos pääkaupunkiseudulla

© Rasmus Almqvist, Cisco Systems



Suomen joustotyöyhdistys ry

Tapio Rissanen, puheenjohtaja
Web:      www.flexiwork.fi

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

Tervetuloa jäseneksi yhdistykseemme !
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Johtava konsultti

Full Member of The Club of Rome, The EU Chapter – CoR-EU

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

GSM (FI):   +358 50 460 6787

s-posti: tapio.rissanen@regiopki.com

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


