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TAKO – Työ ja asuminen korona-arjessa 

JOTAR – Joustavan ja terveellisen asumisen rakentajat

• Vuonna 2020 alkaneen pandemian aiheuttamia suuria muutoksia työelämässä ja 
asumisessa ei pystytty ennakoimaan.

• Sosiaalinen etäisyys, karanteenit ja kotona tehtävä etätyö kyseenalaistivat monia asumisen 
ja työelämän nykykäytäntöjä. Lisäksi elinkaariasuminen ja kotiin tuotavat hoivapalvelut 
edellyttävät joustavia asumisratkaisuja. 

• Näihin tarpeisiin vastaaminen voidaan muuttaa osaamiseksi asunto- ja 
yhdyskuntasuunnittelussa, sekä kilpailueduiksi asumispalveluissa ja rakennusalalla. 

• Konkreettisia keinoja kehitetään yhteistyössä rakennusalan, hyvinvointi- ja terveysalan, 
sekä kaupunkien kanssa. Tässä tukeudutaan tuoreeseen tutkittuun tietoon.



Työpajatehtävä 1
Millaista hyötyä lisääntyvästä monipaikkaisuudesta ja/tai etätyöstä voisi olla 
Etelä-Pohjanmaan kylille, kunnille ja kaupungeille?

• Enemmän asukkaita ja verotuloja 

• Toiveiden ja tarpeiden monipuolisuus > käyttäjiä palveluille

• Toiveet junayhteyksille ja asuntorakentamiselle > laatutason nousu

• Osaava työvoima, etätyö välivaiheena > älypääoma, koulutustason nousu

• Uusi liiketoiminta

• Osaaminen näkyville etätyötiloissa

• Sujuvampi arki

• Kylätaloille käyttäjiä > kirkonkylille elämää > tilojen parempi käyttöaste

• Pidemmät viipymät lomilla



Työpajatehtävä 2a
Millaisilla keinoilla monipaikkaisuutta ja/tai etätyötä voisi tukea Etelä-
Pohjanmaalla?

• Kuituverkko

• Mökkiläisten yhteinen etätila leirintäalueilla, vapailla tyhjillä kiinteistöillä, 
kylätaloilla

• Bussi etätyöpisteenä

• Työhyvinvoinnin vahvistaminen, apuna luonto ja eläimet

• Etätyötila on palvelu, ei tila > tilassa tulee olla ”yhteisömanageri”, joka 
huolehtii tilan yhteisöstä, järjestää toimintaa yms. > kuka vastaa henkilön 
palkasta, maaseudulla etätyötila ei ole liiketoimintaa

• Työnantajien aktivointi ja kouluttaminen

• Paikalliset hubit yhteisönä, työntekijän tukena



Työpajatehtävä 2b
Millaisilla keinoilla monipaikkaisuutta ja/tai etätyötä voisi tukea Etelä-
Pohjanmaalla?

• Kesäasuntojen muuttaminen ympärisvuotisiksi asunnoiksi

• Tarjolle erilaisia etätyötiloja

• Tietotyön mahdollisuuden tunnistaminen

• Tietoa paikkariippumattomasta rekrytoinnista > työnantajan ja 
työntekijöiden osaaminen

• Laajakaistaverkko kattavasti

• Tunnistetaan miten maaseudun tietotyötä voidaan tukea

• Kansallisesti tulee olla toimivat etätyömarkkinat

• Kuntien tulee nähdä etätyö osana kunnan elinkeinoja



Työpajatehtävä 2c
Millaisilla keinoilla monipaikkaisuutta ja/tai etätyötä voisi tukea Etelä-
Pohjanmaalla?

• Asenneasia > tehdään työtä paikkariippumattomasti, esim. kahvila, 
auto, koti > mahdollisuuksien näkeminen, ei esteiden

• Etätyöpisteen perustaminen > luodaan malli (työkalupakki) 
etätyöpisteen perustamiselle, jossa käydään läpi fyysisen tilan ja 
palvelun perustaminen > autetaan löytämään omat erityispiirteet 
(SWOT) > luodaan yhteinen mittaristo etätyötilojen vaikuttavuuden 
mittaamiselle (panos-tuotos-tulos-vaikutus), sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset



Työpajatehtävä 2d
Millaisilla keinoilla 
monipaikkaisuutta ja/tai 
etätyötä voisi tukea Etelä-
Pohjanmaalla?



Työpajatehtävä 3a
Onko monipaikkaisuuden ja/tai etätyön lisääntymiselle esteitä?

• Energian hinnannousu

• Puutteet valokuituyhteyksissä

• Verottajan vastaantulo työhuone- ja välinekustannuksissa on vaatimaton

• Etäisyydet

• Rahoitus etätyötiloille

• Saako etäopiskelija osallistua etätyöpisteisiin? > vaatimus tietystä
opintopistemäärästä, jotta voi käyttää etätilaa?

• Ajan puute, sitoutuminen

• Salliiko työnantaja etätöitä

• Etelä-Pohjanmaalla on vähän tietotyötä



Työpajatehtävä 3b
Onko monipaikkaisuuden ja/tai etätyön lisääntymiselle esteitä?
• Suomessa ei ole vielä toimivia etätyömarkkinoita
• Etätyötä ei nähdä uravaihtoehtona
• Tietoa etätyön tekemisen palveluista ei ole
• Etätyötä tukevia palveluja ei ole (esim. yhteissölliset tilat)
• Asumiskustannukset monipaikkaisuudessa
• Etätyöpisteen perustamiskustannukset (vuokra, välineistö, liittymät)
• Laajakatseisuutta siihen mitä töitä voi tehdä etänä > esim. mitä hitsari voisi 

tehdä etänä
• Vakuutukset
• Etänä työllistyminen
• Vastaava kuin e-passi myös etätyötiloihin



Työpajatehtävä 3c
Onko monipaikkaisuuden ja/tai etätyön lisääntymiselle esteitä?

• Työnantaja ei hyväksy etätyötä

• Nettiyhteys huono

• Työvälineet ja ergonomia ongelmana

• Verotus ei tue etätyötä

• Etätyöpisteen perustaminen kallista

• Etätyötilan pyörittämisen talousasiat selville > kuka maksaa tilan ja
palvelun (asiakas, työnantaja, kunta)?

• Tulee selvittää ja hyödyntää missä kaikissa töissä voidaan tehdä etänä
(esim. monipaikka-hanke Keski-Suomessa)



Työpajatehtävä 3d
Onko monipaikkaisuuden ja/tai etätyön lisääntymiselle esteitä?

• Kenen vastuulla asia on kunnassa?

• Etätyössä jää työyhteisön ulkopuolelle

• VR ei tue etätyö-tyyppistä työskentelyä > paljousalennus matkoista



Monet kiitokset 

kaikille osallistujille!

https://projects.tuni.fi/tako-jotar/

https://projects.tuni.fi/tako-jotar/

