Suomen joustotyöyhdistys ry

Lähitoimistot, joustotyö
ja joustoelämä:
Uusien työinnovaatioiden,
työssä jaksamisen,
kuntauudistuksen ja
kestävän alueellisen kehityksen
edistäjä
Tapio Rissanen, pj.
Veli-Matti Hurskainen vara pj.

Tuki kuntauudistukselle

Suomen joustotyöyhdistys (SJY)–
Finnish Flexiwork Forum ry
Perustettu: 17.12.1993
2 §:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea ajasta ja
paikasta riippumattomien joustavien työjärjestelmienkäyttöön
ottoa eri alojen yrityksissä ja muissa organisaatioissa.
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: Veli-Matti Hurskainen
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Perinteinen etätyö on jo saavuttanut huippunsa
Yli 8 tuntia kuukaudessa (= 5 %) etätyötä tekevien työntekijöiden %-osuus v. 2000 - 2010
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Lähitoimisto
Toissijainen toimisto
(harvinainen)
Nykyinen
tyypillinen
etätyö

Joustavat etätyömallit
Joustotyö / joustavat työtavat
Yhteistyöskentely / Wikityö

Missä teet työsi?

Koti
Asiakkaan /
Muualla
yhteistyökumppanin tilat (mobiili, satunnainen)

Jaettu toimisto ja neuvotteluhuoneet työnantajan tiloissa

Oma toimisto työnantajan tiloissa
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Etätyöstä joustotyöhön ja joustoelämään
Trendit ja vaatimukset:
CO2-päästöjen vähentäminen,
energian säästö ja
ympäristövaatimukset
Säästöt ja työn tuottavuuden kasvu
Joustavat työolosuhteet, työssä
jaksaminen ja työuran jatkaminen
Organisaatio-, hallinto- ja
työkulttuurimuutokset
Virtuaaliset pilvipalvelut
Vahva tunnistus ja sähköinen
allekirjoitus
Turvalliset paperittomat prosessit
Mobiili tunnistus, maksaminen
RFID- ja NFC-teknologiat ja
älypuhelimet

Tulevaisuuden ratkaisuja:
”Etätyö 2.0”
Joustotyö
”Tietotupa 2.0”
Lähitoimisto
”Älytoimisto 2.0”
Joustotoimisto
Virtuaaliset ja hajautetut julkiset ja
yksityiset organisaatiot, turvalliset
paperittomat prosessit
Verkottuneet, rajat ylittävät Lähi- ja
satelliittitoimistot ja verkostot
työntekijöille ja yrittäjille
Sähköisten ja videopalvelujen
lähipalvelupisteet lähitoimistoissa
Uudet yhteis- ja ryhmätyöskentelymenetelmät: Videoneuvottelut,
Wikityö, välineet ja ratkaisut
virtuaalisille organisaatioille

Tarjoavat mahdollisuuksia uusille itsenäisille
yrittäjille, pk-yritysten ja suurten julkisten ja
yksityisten organisaatioiden tietotekniikkaa
© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Jousto- ja Lähitoimiston rakenne- ja
palvelukonsepti
Ydinrakenteet ja -palvelut:

Tukipalvelut:
Perustoimistopalveluja:
Toimisto- ja huonetilat,
työpisteet

Työskentelytukipalvelut:
Opastus- ja
koulutusmoduulit

Neuvottelusalit ja huoneet

Yhteistyöskentelymenetelmäratkaisut

Toimisto- ja
sihteeripalveluja

ICT- help desk ja
käyttäjätukipalvelut

Kopiokoneet, tulostimet ja
muut toimistolaitteet

Videokonferenssi- ja
Telepresence-palvelut

Vastaanottopalvelut

Perustukijärjestelmät:

Lähipalveluja:

Pääsyoikeudet
palveluihin ja tiloihin

Ravintola / kanttiini
Postitoimipiste

Käyttäjäpalvelut ja
hallinta-alusta

Liikkeitä

Tietoturvajärjestelmät

Päiväkoti & lastentarha

Verkko- ja
pilvipalvelujärjestelmät

Julkisia ja yksityisiä
sähköisiä palveluja

Internet-, Wifi- ja
puhelinpalvelut

Joustotoimisto ja Lähitoimisto
perustuvat älykkääseen toimistoon

Muita lähipalveluja
(-ruoka, -energia, jne.)
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Jousto- ja Lähitoimistojen tarjoamia etuja
Mahdollistaa modernit etätyön menetelmät, kuten
ryhmätyöskentelyyn, wiki-työn, videoneuvottelut sekä etäläsnäolon ja
tukeen uusien työskentelymallien ja liikkuvuuden käyttöönottoa
Vähentää turhaa työperusteista liikennettä ja ruuhkia, mikä
vähentää CO2-päästöjä, liikenneonnettomuuksia ja tarvetta tietulleihin
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 vammaisten työllistymistä
Lisätä paikallisten julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuutta
Tukee työurien jatkamista ja työtyytyväisyyttä, tarjoaa paikallisen
sosiaalisen verkoston ja parantaa elämänlaatua
© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Miksi Lähitoimisto kotitoimiston asemesta ?
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
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.)
© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Käyttäjäturvallisuus etä- ja joustotyössä

Oma
tili

DB

(Total Single Sign-On)

Fyysisten
pääsyoikeuksien
valvonta

AD

Yhden kortin ratkaisumalli

1.

(TSSO)

Fyysiset pääsyoikeudet kaikkiin tiloihin:
Työnantajan ja lähitoimiston rakennukset,
toimisto- ja toimitilat sekä työ- ja
4.
neuvotteluhuoneet, yms. tilat
Loogiset pääsyoikeudet tietojärjestelmiin:
Helppo ja turvallinen kertakirjautuminen (SSO) mobiilissa
työssä
tietokoneelle, verkkoihin, pilvipalveluihin,
VPN:ään ja etäyhteyksiin, webiin, jne.
myös mobiilissa työssä
5.
Kaikkien media- ja mobiililaitteiden suojaus
Muut käyttäjän roolien mukaiset pääsyoikeudet

ovella

2.
3.
työasemalla
etätyössä

pilvipalvelut
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Lähitoimiston korttitunnistus
Toimintamalli:
Perustuu yhden kortin ratkaisuun, joka tarjoaa Lähitoimiston
käyttäjälle ja / tai asiakkaalle yhden, hänen tarvitsemansa ja hänen
roolinsa mukaisen liityntäpisteen Lähitoimiston "ekosysteemiin”.
Monitoimikortti mahdollistaa yhtäaikaisesti:
1.

Turvallisen fyysisen pääsyn Lähitoimiston toimisto- ja muihin
tiloihin sekä henkilökohtaisiin kaappeihin, joihin hän on oikeutettu
kaikissa samaan ketjuun kuuluvissa Lähitoimistoissa

2.

Tietoturvallisen loogisen pääsyn eri tietojärjestelmiin (turvalliset
etäyhteydet verkkoresursseihin ja kirjautumiset tietokoneille, jne.), joihin
hänellä on pääsyoikeudet.

3.

Turvalliset maksut, avoimen ja suljetun käytön sovellukset, jne.,
kuten lippupalvelut, palvelutuotteet, jne., joita Lähitoimisto ja yksityiset ja
julkiset palveluntarjoajat tarjoavat.

Yhteentoimiva ratkaisu, joka toimii nykyisten fyysisten
pääsyturvajärjestelmien kanssa ja jonka käyttö laajenee uusien
teknisten innovaatioiden, kuten esim. NFC:n käyttöön.
© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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”Oma tili” – käyttömahdollisuudet ja -tilanteet
pilvipalvelut

Virtuaalitoimisto
• mobiili työskentely
• matkoilla
• Muut toimistot ja työtilat
(asiakkaan luona, jne.)
Lähialue, yrityspuisto, tms.
• Kahvila & ravintola, posti-,
kuntosali-, lastentarha,
autonvuokraus-, tms.
palveluja
• Muita lähialueen palveluja
lähitoimiston käyttäjille
Lähitoimisto
• Tarpeen mukainen osa- tai
täysiaikainen työskentely
lähitoimistossa
• Yhteistyöskentely
kollegojen kanssa
(yhtäaikainen – eriaikainen,
wiki-työ, video- ym.
neuvottelut)

-toimintamalli
Mukana kulkeva
Identiteetti
1234
5678

Koti
• harrastukset
• etätyö kotona
• vapaa-aika ja huvitukset
• sosiaalinen verkottuminen

123456

Oma
tili

Työnantajan toimitilat
• Tarpeen mukainen
työskentely työnantajan
tiloissa
• Tapaamiset ja kokoukset
työtovereiden sekä
työnjohdon ja hallinnon
kanssa
Muu käyttö
• Matkaliput ja niiden käyttö
(paikallisliikenne, junat, jne.)
• Asiakas- ja jäsenkortit ja
niiden käyttö, tms.
• Julkisten ja yksityisten
sähköisten palvelujen käyttö
ja käyttöoikeuksien hallinta

“Oma tili” hallitaan kokonaan webissä
© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Yhteispalvelupiste - Julkiset palvelut paikallisesti
Avusteiset virtuaaliset pilvipalvelut
Kunta

Valtio (SADe-ohjelma)
Mukana kulkeva
Identiteetti

Kela
• Eläkkeet
• Korvaukset, tuet

1234
5678

123456

Verotus
• Neuvonta
• Ilmoitukset
Poliisi
• Lupapalvelut
• Neuvonta
Maistraatti
• Rekisteripalvelut
ELY-keskus
• Elinkeinot, liikenne,
ympäristö
TE-toimisto
• Työllisyys
• Yrityspalvelut

Asiointi ja neuvonta
Terveydenhoitaja
• Sosiaalitoimi
• Sivistystoimi
• Rakentaminen
• Ympäristö
• Kuluttajaneuvonta
• Hallinto

kuntalainen
•
•
•
•

Avustava tukihenkilö
Tietosuoja
Asiakirjojen digitointi
Tietoliikenne ja
tietotekniikka
• Tunnistuspalvelu

Terveyskeskus oma
kokonaisuutensa
(mm. lääkäritön päivystysvastaanotto)
Palvelujen täydentäminen
suorilla verkkopalveluilla

Julkisten palvelujen tarjonta, saatavuus ja
tuottaminen paikallisesti lähitoimistossa

© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Alueellisen tunnistusratkaisun prosessi
Kuntakenttä
Kotiorganisaatio
• Tupas
• HST
• Mobiili tunnistus

Palvelupisteessä

VETUMA
E-allekirjoitetaan
lähitoimistosopimus

• Hetu
• Suostumus
• Muita henkilötietoja

E-Sopimus

Palvelupiste

(esim. Lähitoimistossa)
Asiakkaan rekisteröinti
Henkilön todentaminen
Tunnisteiden
myöntäminen
Palvelujen liittäminen
Hallinta:
Myöntäminen
Ylläpito
Tuki

Pääsy kunnan
palveluihin

Kunnan
palvelut

Lähitoimisto
(fyysinen yksikkö)

Lähitoimistooperaattori
(juridinen yksikkö)
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Alueellisen tunnistusratkaisun osat
Vetuma-palvelu
Hyödynnetään kansalaisten e-tunnistamiseen
Käyttäjien rekisteröiminen ja palvelumaksujen hoitaminen
Käyttäjät käyttävät omia pankki-, mobiili- ja HST-tunnuksiaan

E-allekirjoituspalvelu
Lähitoimistopalvelusopimuksen solmiminen
Muut sopimusasiat
Hyödynnetään käyttäjän omia pankki-, mobiili- ja HST-tunnuksia

Lähitoimiston palvelupiste
Käyttäjän toimikortti (TSSO-ratkaisu)

© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Tunnistepalvelun palvelupiste lähitoimistossa
Lähitoimiston palvelupiste on yleinen / yhteinen
kontaktipiste kaikkien käyttäjien ja koko
lähitoimistoverkoston välillä
Tunnisteiden myöntäminen ja hallinta
Käyttäjien henkilöllisyys todennetaan
Vahvistetaan esirekisteröinti / suoritetaan rekisteröinti
Toimikortit tunnistamiseen personoidaan ja myönnetään
Eri palvelut liitetään käyttäjään ja tunnistusvälineeseen
(provisiointi)

Tuki- ja neuvontapalvelut loppukäyttäjille
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TSSO - Total Single Sign-On korttitunnistus
Looginen tunnistus
PC ja Thin Client -työasemakirjautuminen
VPN ja etäyhteyksien ottaminen turvallisesti
Identiteetin hallinta ja Web-SSO -palvelujen hyödyntäminen vahvan
tunnistuksen avulla (mm. pilvipalvelut)
Pääsyoikeuksien ja valtuuksien hallinta palveluihin ja sovelluksiin

Fyysinen tunnistus
RFID-tekniikan avulla pääsy- ja kulkuoikeuksien myöntäminen /
rajaaminen kaikkiin lähitoimistoihin
Verkoston sisällä sama kortti käy kaikkiin toimitiloihin
Älytoimistojen palvelujen / toimintojen liittäminen

Hyötysovellukset
Kopiointi, maksaminen, matkalippusovellukset, jäsenkorttiasiat jne.

© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Joustavan etätyön positiivinen kierre
Työntekijöilleen kotiperusteista etätyötä tarjoavien yritysten työn
tuottavuus on kasvanut jopa 31%
Työtilojen hankinnan kustannussäästöt ovat 15 - 25% (
? %)
Videoneuvottelujen käyttö voi vähentää matkakuluja 75% ja jopa
90 %; laitteistojen kuoletusaika on 3 - 6 kuukautta ja
investointikulut voidaan siirtää nykyisistä matkabudjeteista
Hallinnollisten prosessien muuttaminen paperittomiksi parantaa
organisaation tuottavuutta 20 - 40%
Motivoitunein henkilöstö on muuta henkilöstöä 40% tuottavampi
Työntekijöiden "yrittäjähengen” tukeminen:
sitoutuminen työhön ja työnantajaan kasvaa, kun työntekijät voivat
suunnitella työnsä itsenäisemmin, käyttää taitojaan kokonaisvaltaisesti
sekä vastaavat työnsä tuloksista

Hyvinvoivat työntekijät tuottavat enemmän ja saavat aikaan tuloksia:
vähemmän työstä poissaoloja, työmatkaan kuluva aika vähenee,
vähemmän perhe-elämän ja työn toisiinsa sovittamiseen liittyvää stressiä
© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Joustava etätyö - Näkökulma: Työntekijä
+ Etuja:
Tasapaino työn ja perhe-elämän
välillä vähentää stressiä
Lisääntynyt työtyytyväisyys
Jää enemmän omaa "Laatuaikaa”
Kustannussäästöt ja
liikenneruuhkien välttäminen
päivittäisten työmatkojen vähetessä
Sosiaalisten siteiden vahvistuminen
lähiympäristön ja kollegojen kanssa
(sosiaalisen web 2.0:n työkalut)
Ammatti-identiteetin vahvistuminen
lisää turvallisuuden tunnetta
Oman työn tuottavuuden kasvu
kasvattaa tuloja tulos-perusteista työtä
tehtäessä
Uudet työroolit mahdollistuvat
Haluttaessa pidentyvä työura ja
joustava eläkkeelle siirtyminen

- Haasteita:
Työ ja oma aika sekoittuvat
Henkilökohtainen ajan hallinnan ja
organisoinnin vaikeus
Työnantajan antamat
odottamattomat tehtävät ja
ennakoimattomat tarpeet
Riittämätön palkka suhteessa
työsuoritukseen
Hitaamman urakehityksen uhka ja
vieraantumisen tunne - "poissa
silmistä - poissa mielestä”
Joustotyöntyöntekijän, työnantajan
ja työtovereiden välisen viestinnän
haasteet
Henkilön luonteen tai tehtävien
soveltumattomuus etä- /
joustotyöhön

© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Joustava etätyö - Näkökulma: Työnantaja
+ Etuja:
Säästöt vuokrakuluissa
Kokonaistuottavuuden kasvu
"yrittäjähenkisyyden” lisääntymisen
johdosta
Sisäisten matkustuskustannusten
aleneminen
Työnantajan houkuttelevuus pätevää
ja nuorta työvoimaa palkattaessa
Uusien viestintäteknologioiden ja
tehokkaampien yhteistyöprosessien
käyttöön oton helpottuminen ja
paraneminen
Lyhyet kuoletusajat ICT-ratkaisujen
tuomien hyötyjen ja säästöjen ansiosta
Mahdollistaa tulos-perusteisen
palkkauksen käyttöön oton
Ympäristönsuojeluvaatimusten
mukaisuus
Joustavuuden ja vastavuoroisuuden
lisääntyminen työntekijäsuhteissa

- Haasteita:
Isot kertaluontoiset kustannukset
ICT, paperittomien ja yhteistyöskentelyn prosessien sekä
koulutuksen osalta
Työntekijän suorituskyvyn ja työn
tulosten mittauksen vaikeus
Henkilökunnan etähallinnan haasteet
– erityisesti muutokset keskijohdon
roolissa ja asenteissa
Joustotyötä tekevien työryhmien ja
henkilöiden hallinnointi- ja
koordinointiongelmat
Ohjeistuksen haasteellisuus
Työnantajan luottamuksellisten
tietojen suojaaminen, tietoturva
Muutosvastarinta ja kulttuurimuutos
Kysymys työntekijälle:
Kumman otat, työsuhdeauton vai
oman toimistohuoneen?

© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Joustava etätyö - Näkökulma: Yhteiskunta
+ Etuja:
Tukee ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta
(alueellinen koheesio)
Pidentyvät työurat ja joustava eläkkeelle siirtyminen
(sosiaalinen koheesio)
Tukee ympäristöpolitiikkaa ilmastonmuutoksen
torjunnassa ja ympäristön suojelussa sekä
energiankulutuksen vähentämistä EU-tavoitteiden
mukaisesti (kestävä kehitys)
Tukee luonnollisella tavalla työperusteisen liikenteen
vähenemistä: Vähemmän ruuhkia ja onnettomuuksia,
tieinvestointeja ja tietullijärjestelmiä
Tukee uusien sähköisten palvelujen ja
liiketoimintamallien innovaatioita ja käyttöönottoa,
luo uutta yhteisöllistä toimintaa paikallisella tasolla
Tukee uusien yritysten perustamista ja julkisten ja
yksityisten palvelujen saatavuutta paikallisella tasolla
Tukee uusien työpaikkojen luomista ja syrjäytyneiden
tai uusien työntekijäryhmien työllistymistä (naiset, nuoret,
vammaiset, maahanmuuttajat jne.)
Kaikkinensa yhteiskunnan kilpailukyky lisääntyy

- Haasteita:
Laajakaista- ja
tietotekniikkainvestointien
tarve kasvaa
(kiinteät / mobiili)
Muutosvastarinta
organisaatioissa
(hallinnossa,
ammattiliitoissa)
Koulutus- ja
valmennustarve
kasvaa

© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Joustotyön ja lähitoimistojen tulevaisuus 1.
Smart Work Centre – SWC, CISCO Systemsin ideoima malli

Alankomaat:
"W-Smartwork.nl“ -verkosto
Virallinen aloitus 23/03/2010
Verkostossa yli 100 SWC:tä, osa on
entisiä Internet Café’ta
Käyttäjäryhmiä:
•
•
•

pk-yritykset ja niiden työntekijät
suurten yksityisten henkilökuntaa
Amsterdamin kaupungin henkilöstöä

”Seats2meet.com” -verkosto
40 toimistoa ympäri maan

“Rijkskantoor Beatrixpark“
Julkinen uusien työtapojen
Joustotoimisto
Jaetut työtilat eri ministeriöiden
henkilöstölle
© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014
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Joustotyön ja lähitoimistojen tulevaisuus 2.
Belgia:
" Smartwork centers.be“ -verkosto
aloitus 06/2011
pääasiassa Vallonian alueella
verkostossa nyt 8 SWC:tä, suunniteltu kasvavan
myöhemmin 30:een

Kimppatoimistojen (”co-working”) verkosto ja toimistot
Vallonia, 8 toimistoa toiminnassa 2012

“mobispot”, 40 yksityisen toimiston verkosto
uusi ketju aloittanut 06/2012

SNCB/NMBS Holding - rautatiet

“Parkoffice”, Kortrijk

Suunnitteilla avata Lähi- ja Satelliittitoimistoja aluksi
suurimmille asemille (kaikkiaan 550)
Käytössä oma koko rautatieverkoston kattava kaapeliverkko

Valtion sosiaalihallinnon viraston muutos
Etä- ja joustotyöhön siirtyminen
Puhtaan työpöydän joustotoimisto v. 2009 etätyöltä tekeville

SPF Sécurité Sociale

© Suomen joustotyöyhdistys ry. 2014

22 / 32

Joustotyön ja lähitoimistojen tulevaisuus 3.
UK:

Sunderland City Council

Bunny Hill Customer Service Centre

uusi virtuaalinen organisaatio v. 2010
n. 45 kaupungin kaikkiaan n. 120:sta
valokuituverkolla yhdistetystä virasto- ja
toimistorakennusta muutetaan
monikäyttäjätiloiksi sisältäen myös
videokonferenssijärjestelmät joustotyötä varten
”Sunderland to be Britain's most superconnected city” sekä käynnistyvät pilvipalvelut
kaupungin työntekijät voivat valita työtilansa
mistä tahansa kaupungin toimistosta asuntonsa
ja työtarpeidensa mukaan.
suunnitteilla etätyötiloja / lähitoimistoja ja
palveluja
• Virkamiehille ja kansalaisille kaupungin

palvelukeskusten yhteyteen eri asuntoalueille
• pk-yrityksille Business Park – ja
yrityshautomorakennusten yhteyteen

BIC - Business & Innovation Centre
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Joustotyön ja lähitoimistojen tulevaisuus 4.
Suomi:
HUB-tilat etätyöläisille ja yrittäjille
Tampere, Helsinki & Jyväskylä

Valkeakoski – Campus Trimola (2012)
Kimppatyöskentely- ja lähitoimistotilat
opiskelijoille ja yrittäjille, Demola-toiminnot

HUB Salo ja Joustotoimisto Oy (2012 /13)
Tiloja etä- ja joustotyötä tekeville
Joustotoimistoketju

Urban Office – Helsingin kaup. kirjasto, Lasipalatsi
Tiloja etä- ja joustotyötä tekeville

Hupi – valtion virkamiesten joustotoimisto (2013)
Senaatti kiinteistöjen toteuttama yhteistoimisto,
Pasila 2013

Pohjois-Karjala
Nurmes: asuntoalue etätyöläisille
EETU-hanke: tavoitteena saada alueelle
etätyötä tekeviä uusmuuttajia Etelä-Suomesta

Nurmes, Pohjois-Karjala
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Joustotyön ja lähitoimistojen tulevaisuus 5.
Viro:
~ 700 erilaista etä- ja joustotyöpaikkaa ympäri maan:
~ 500 Internet Café’ta ja kirjastoa
~ 130 Kunnallista etätyökeskusta
~ 70 Koulutuskeskusta

Kunnalliset keskukset:
Kunnalliset EU-tukirahoitteiset
etätyökeskukset 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
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Joustotyön ja lähitoimistojen tulevaisuus 6.
Ranska:
Valtio:
Etätyölainsäädäntö muuttunut 2011: Julkiselle
sektorille samat etätyön säädökset kuin yksityisellä

ARA21 / actipole21 -joustotyöyhdistys
“Laatuleima” lähitoimistojen teknisille ja palvelujen
tasoille, tavoitteena eurooppalainen standardi
Eurooppalaisten Lähitoimistojen “Manifesti”

“bureau-mobile”, Strasbourg
avajaiset 13/09/2011

Atos pääkonttori
uusi täysin joustavan, virtuaalisen ja paperittoman
organisaation malli (monitilatoimistot, jaettu työtilat)
– tarve suurelle määrälle jousto- ja lähitoimistoja
Kolmansia työpaikkoja 2012 yht. 58 kpl, +45%

Lähitoimisto, joka voi olla myös
osa kunnan- tai kaupungintaloa!

Yksityisiä ja julkisia “télécentre” –pilotteja
Ile de France – Suur-Pariisin alue, v. 2013
rahoitustuki 14 toimistolle

SNCF – rautatiet
sopimus 2012 Reguksen kanssa avata
satelliittitoimistoja suurimmilla asemilla

Atos pääkonttori, Bezons,
Ile de France
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Joustotoimisto, ATOS (FR) 1.
Atos Campus – yhtymän pääkonttori, Bezons, Ile de France
Pääkonttori on yhtymän napa, jonka
ympärillä koko henkilöstö toimii ja jolle se
tarjoaa sopivimmat työskentelyolosuhteet sekä yhteydet yhtymän
resursseihin.
Uudet älykkäät monitila - ”puhtaan
työpöydän” yhteiskäytössä olevat
toimistot tarjoavat henkilöstölle
miellyttävät työskentely-olosuhteet ja
helpottavat sosiaalisia kontakteja
Itsepalveluperiaatteella toimivat jaetut
työpisteet mahdollistavat jokaisen
henkilöstön jäsenen (4500) valita
parhaiten itselleen sopivan työpisteen,
joka siten lisää henkilöstön sisäistä
liikkuvuutta ja työn tehokkuutta.

Ergonomiset, erityyppiset
työpisteet tarjoavat työmukavuutta
ja sopivat uusiin työtapoihin.
Unified Communication-, RFIDja yhteistyöskentelyteknologiat
ovat laajasti käytössä.
Tavoitteena lopettaa sisäinen
sähköpostin käyttö v. 2013 (”Zero
email”-päätös)

Suuri jousto- ja lähitoimistojen tarve
Suur-Pariisin alueella (Ile de France) http://www.youtube.com/watch?v=O3vGdruaBOk&lr=1
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Joustotoimisto, ATOS (FR) 2.
Älytoimistosta Joustotoimistoon:
Älykkäät ja vuorovaikutteiset toimistotilat (nyt 80 % x 4500 toimihenkilölle)

•

Yhteiskäyttöiset monitila - ”puhtaan työpöydän” toimistotilat
Varustellut työpöydät & kääntyvät näytöt, thin-client & citrix yhteiskäytössä
Kokoushuoneissa videoprojektorit & videoneuvottelulaitteistot, tilojen
varausjärjestelmä ja käyttöasteen valvonta (RFID)
Kulunvalvonta, automaatio- ja energian kulutuksen säätelyjärjestelmä
WiFi- & kiinteä verkko liikkuvalle työlle

Virtuaalinen organisaatio
Täysin paperiton toimisto ja dematerialisaatio (& eID-valvottu oma lokero)
Sähköinen arkisto ja lainmukainen aikaleimaus
Työpisteiden virtuaalisointi, web-viestintäpalvelut, yhteistyöskentely-teknologiat
(UCC) ja koko joustotyön palvelualusta (WITE2.0)

Muuta
Tilojen käytön optimointia ja lisävähentämistä sekä työn joustavuuden lisäämistä
varten Atos tarvitsee laatukriteerit täyttävän, yhteen toimivan lähitoimistojen
verkoston Pariisin alueelle (useita tuhansia työpisteitä, ei vielä tarjolla).
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Etä- ja joustotyö osana aluekehitystä 1.

Ranska:
Esimerkkinä Massif Central

Kuudelle muulle Ranskan
alueelle suuntautunut
muuttoliike v. 2007
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Etä- ja joustotyö osana aluekehitystä 2.

Ranska:
Esimerkkinä Massif Central

Alueen nykyiset
”Tietotuvat” eli ”Télécentret”,
kaikkiaan 26 kpl
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Etä- ja joustotyö osana aluekehitystä 3.
Ranska:
Esimerkkinä Massif Central

Aktiviteetit ja projektit

Etätyösopimuksen käyttöön ottaneet suuryritykset

Etätyöhankkeen aloittaneet mikroyritykset (<20) ja
Pk-yritykset (20-250 työntekijää)
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Tapio Rissanen
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Full Member of The Club of Rome, The EU Chapter – CoR-EU
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+32 2 779 0503
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