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Tiivistelmä 
Raporttiin on koottu katsaus Pohjoismaiden monipaikkaisuuden ja etätyön tutkimuksesta ja keskustelusta. 
Raportti on osa Makera-rahoitteista MATTI-hanketta 2021–2022, jossa MDI ja Norrum  tarkastelivat 
monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun tietotalouteen. Ruotsin ja Norjan 
esimerkkien pohjalta voidaan nostaa suosituksia etätyön ja monipaikkaisuuden kehittämiselle Suomessa.	
 
Profiloidu vahvemmin monipaikkaisuudella - suuremmista kaupungeista pendelöintimatkan päässä 
olevat kunnat sekä  turistipaikkakunnat ja lomakeskukset hyötyivät pandemian kautta lisääntyneestä 
etätyöstä.  Tällaiseen etätyön ja monipaikkaisuuden profilointiin kannattaa panostaa myös Suomessa.  

Panosta lisää maaseudun yhteistyötiloihin - Yhteistyötilojen (sekä  yritykset että  julkinen sektori) 
kehittämisellä voidaan vastata työelämän murrokseen, myös maaseudulla.  

Hyödynnä Pohjoismaista monipaikkaisuuden tutkimusta  - Kansallista monipaikkaisuuden tutkimusta 
tukee Nordregion tuore tietoaineisto etätyön seuraamisesta sekä pohjoismaisen tutkimuksen nostamat 
hyvät käytännöt esim. Google Mobility -tietojen käyttäminen mökeiltä tehtävän etätyön seuraamisessa. 
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Johdanto  
Raporttiin on koottu katsaus Pohjoismaiden monipaikkaisuuden ja etätyön tutkimuksesta ja 
keskustelusta. Raportti on osa Makera-rahoitteista MATTI-hanketta 2021–2022, joka tarkastelee 
monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun tietotalouteen. MATTI-
projektia varten on koottu ja analysoitu Pohjoismaiden tilasto- ja dokumenttiaineistoa sekä 
toteutettu asiantuntijahaastatteluja Ruotsissa ja Norjassa.	

Tutkimuksia ja projekteja Pohjoismaiden 
monipaikkaisuudesta ja etätyöstä 
Tässä luvussa esitellään Pohjoismaita käsitteleviä monipaikkaisuuteen ja etätyöhön liittyviä 
tutkimuksia ja projekteja.   
 
Pohjoismaat osana OECD:n tutkimusta (2020): Tutkimuksessa selvitettiin koronapandemian 
poliittisia vaikutuksia maaseudun kehittämiseen. Tutkimuksesta kävi ilmi, että koronatoimenpiteet 
ovat lisänneet etätyötä sekä etänä tehtävää opiskelua ja koulunkäyntiä OECD-maissa. Mahdollisuus 
etätyöskentelyyn ja opiskeluun on kuitenkin vaihdellut merkittävästi maittain ja alueittain.  
 
OECD:n mukaan laajakaistan (vähintään 30 Mbps) saatavuus kaupunkien kotitalouksille oli 85 % 
kaupunkilaisista, ja vastaava luku maaseudun kotitalouksille oli 56 %. Tutkimuksen mukaan Ruotsissa 
on Pohjoismaiden parhaimmat mahdollisuudet etätyön tekemiseen, kun arviointikriteerinä on osuus 
töistä, joita voidaan suorittaa etänä. Suomi oli OECD-tarkastelussa kolmas ja Norja kuudes (ks.  kuva 1). 
Maaseutualueiden parantunut digitaalinen infrastruktuuri luo edellytyksiä paremmalle 
palvelutarjonnalle (myös valtion sähköiset palvelut) sekä syrjäisten alueiden asukkaiden että yritysten 
näkökulmasta. Kuvasta 1 käy myös ilmi, että maaseudulla osuus töistä, jotka voidaan mahdollisesti 
suorittaa etänä, on Suomessa jonkin verran pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. 

 
Kuva 1. Osuus töistä, jotka voidaan mahdollisesti suorittaa etänä. 

(Lähde: OECD, 2020) 
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Pohjoismaisten alueiden tilastokatsaus ja etätyö (State of the Nordic region, Nordregio 2022). 
Analyysissä tarkasteltiin alueilla tehtävän etätyön teoreettista potentiaalia. Etätyön mahdollisuuksia 
tarkasteltiin teoreettisen menetelmän avulla, joka arvioi eri ammatteihin sisältyvien tehtävien 
suorittamisen mahdollisuutta paikkariippumattomasti. Pohjoismaiden alueita ja kuntia kuvaavasta 
kartasta (kuva 2) käy ilmi, että parhaat mahdollisuudet kotona tehtävään työhön on suurimmissa 
taajamissa ja niiden läheisyydessä. Pohjoismaiden keskiarvo kotona tehtävien työn osuudesta on 37 
% kaikkiin työpaikkoihin nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa 9.5 miljoonaa työpaikkaa, joissa 
työtehtävät olisi mahdollista tehdä etänä. Raportin mukaan kaupunkikuntien ihmiset pystyvät 
todennäköisemmin työskentelemään kotoa käsin (46,2 %) kuin keskisuurten kuntien työntekijät (32,3 
%) tai maaseutukunnissa asuvat työntekijät (27,8 %). Yhtenä syynä tähän nostetaan esille 
kaupunkialueiden suhteellisesti korkeampaa tietotyöpaikkojen osuutta. Tarkastelusta käy myös ilmi, 
että monilla Suomen maaseutukunnalla etätyöpotentiaali on huomattavasti pienempi kuin 
Pohjoismaissa keskimäärin. Tämä johtuu ennen kaikkea näiden kuntien alkutuotantoon 
painottuvasta elinkeinorakenteesta. 

 
Kuva 2. Etätyön potentiaali Pohjoismaissa: Etätyön mahdollistavan 
työpaikkojen osuus. (Lähde: State of the Nordic Region 2022) 

 
Norjan etätyötutkimus (KBNN 2021) sisälsi katsauksen norjalaisista ammateista, jotka soveltuvat 
etätyöhön. Tutkimuksen mukaan joka kolmas Norjan työmarkkinoiden työntekijä voi tehdä työnsä 
etänä. Tämä tarkoittaa noin 825 000 työntekijää. Etätyöhön soveltuvat työt ja työpaikat vaihtelee 
kuitenkin alueiden välillä alueiden elinkeinorakenteesta riippuen. Esimerkiksi Nordland ja Møre & 
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Romsdal ovat alueita, joiden elinkeinorakenteessa korostuu kalatalous, maanpuolustus ja 
rakennusalat, joissa etätyömahdollisuudet ovat keskimääräistä rajallisemmat. Hieman alle puolet 
etätyön työpaikoista sijaitsee Oslon ja Vikenin seutualueilla. Tutkimus arvioi, että näillä alueilla myös 
etätyöskentelyn mahdollisuudet ovat kasvaneet eniten.  
Lukuisista kannustimista huolimatta (mm. opintolainojen alaskirjaukset, ylimääräiset lomaviikot, 
start up -bonukset, erityiskoulutukset) monilla Pohjois-Norjan yrityksillä on vaikeuksia saada pätevää 
työvoimaa alueille. Etätyön kasvaneista mahdollisuuksista kaavaillaankin tähän osittaista ratkaisua. 
Tutkimuksen mukaan erilaiset hajautetut ratkaisut ja digitalisaatio voivat auttaa muuttamaan 
työelämän dynamiikkaa. Mikäli myös Pohjois-Norjassa onnistutaan panostamaan houkuttelevaan 
elinympäristöön ja hyviin etätyömahdollisuuksiin, voi tilanne osaavan työvoiman houkuttelemiseksi 
parantua Pohjois-Norjassa (KBNN, 2021)  
 
EU-rahoitteisessa COST action -projektissa 2019–2023 (https://www.nmbu.no/en/projects/new-
working-spaces) tutkitaan uusien yhteistyötilojen maantiedettä ja niiden vaikutuksia maaseudulle. 
Norjan yliopiston vetämässä kansainvälisessä yhteisprojektissa on mukana 160 tutkimuskumppania 
35 maasta. Projektin tavoitteena on jakaa ja julkaista tietoa eri käyttöön soveltuvista yhteistyö-, living 
lab- ja yrityshautomotiloista sekä muista epävirallisista työtiloista ja niiden käyttöönotosta. Projektin 
julkaisut nostavat esiin parhaita käytäntöjä ja poliittisia ohjauskeinoja työtilojen käyttöönotosta ja 
hyödyntämisestä sekä kuvaavat niiden suoraa ja välillistä vaikutusta maaseudulle. 
 
Ruotsin etätyöselvitys (WSP 2021) tarkasteli lisääntyneiden 
etätöiden merkitystä Ruotsin kaupungeille ja kunnille. 
Selvitysraportin mukaan Ruotsissa on etätöihin paremmat 
edellytykset suurissa kaupungeissa ja niiden lähettyvillä (ks. kuva 3). 
WSP-selvityksen mukaan 40 % kaupungeissa asuvista ovat työssä, 
jossa etätyö on ainakin osittain mahdollista. Vastaava luku 
maaseutualueilla oli alle 25 %. Kuntakohtainen tarkastelu tuo esiin 
suuremmat erot kuntien välillä. Teollisuus- ja palveluvaltaisilla 
kunnilla etätyön mahdollisuus on heikompaa. Ruotsissa etätyön 
mahdollisuudet ovat heikoimmat pienissä maaseutumaisissa 
kunnissa. Raportin mukaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa Ruotsin 4,6 
miljoonasta työntekijästä ovat ammateissa, joissa etätyöskentely on 
mahdollista. Näistä työpaikoista kuitenkin noin 80 prosenttia 
sijoittuu kaupunkialueille. Suurin osa etätyötä tekevistä on korkeasti 
koulutettuja kaupunkilaisia. (WSP, 2021) 
 
SWECOn toteuttama Ruotsin muuttoliikeanalyysi (2021) tarkasteli 
pandemian aikaisen muuttoliikkeen vaikutusta Ruotsin alueisiin ja 
kuntiin. Raportin mukaan pandemian aikaista muuttovoittoista 
maassamuuttoa tapahtui myös maaseutukunnissa. Suurimpina 
muuttovoittopaikkakuntina olivat kuitenkin kaupungeista 
pendelöintimatkan päässä olevat kunnat.  
 
Raportin mukaan pandemian aikana työikäisestä väestöstä 
keskimäärin 37 % teki töitä etänä ja 25 % työskenteli ainakin puolet 
työajasta etänä. Tutkimuksessa tehdyn kyselytutkimustulosten 
mukaan 89 prosenttia Ruotsissa etätöitä tekevistä haluaa jatkaa 
työskentelyä kotoa käsin myös pandemian jälkeen. 45 prosenttia 
vastaajista kertoi haluavansa tehdä vähintään puolet työajastaan 
etänä ja 13 prosenttia kertoi haluavansa pysytellä kokonaan etätöissä.  
 
Raportissa jaettiin pandemian aikana tapahtuneen maassamuuton vaikutusten tarkastelussa 
Ruotsin kunnat kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen on ns. Zoom-kaupungit (esim. Åre, Båstad sekä 
Rättvik ja Leksand), joita ovat erityisesti turistipaikkakunnat ja lomakeskukset, joihin pandemian 
aikana saapui paljon kokopäiväisesti etätyöskenteleviä ihmisiä. Toinen kategoria on ns. Teams-

Kuva 3. Ruotsalaisten 
työmarkkinoiden osuus, 
jossa kokopäiväinen etätyö 
on mahdollista. (Lähde: 
WSP 2021) 
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kaupungit (esim. Danderyd, Lidingö & Täby), jotka ovat kaupunkeja, joissa asuu paljon muissa 
kunnissa työskenteleviä työmatkailijoita, ja joiden odotetaan nyt etätöiden yleistyttyä viettävän 
enemmän aikaa kodeissaan ja omilla lähialueillaan. Kolmantena kategoriana mainittiin etätyön 
kannalta ns. ”torkkuvat” kaupungit (”snooze”-kaupungit, esim. Tukholma, Solna & Malmö), joissa 
ihmiset viettävät nyt vähemmän aikaansa lisääntyneen etätyön seurauksena - joinakin päivinä 
tehdään enemmän etätyötä,  joinakin päivinä työt tehdään konttorilta käsin (Sweco 2021). 
 
Julkisen alan monipaikkaisuutta tukeva pilotprojekti Samverket (2022–2023) Tukholman ja 
Östersundin alueella Ruotsissa keskittyy yhteistyötiloihin julkisella sektorilla.  Julkisen alan 
monipaikkaisuutta tukevassa pilottiprojektissa avataan yhteistyötiloja julkisen sektorin käyttöön ja 
luodaan sosiaalisia työympäristöjä, jotka tuovat yhteen asiantuntemusta yli hallinnollisten rajojen ja 
samalla inspiroivat luovaan ongelmanratkaisuun ja yhteiseen oppimiseen hybridityöstä. 
Julkisrahoitteisesta projektista vastaavat Jämtlannin lääni, Vasakronan AB, Gomorron Östersund AB 
ja Niklas Huss AB. Hankkeen tarkoituksena on luoda valtakunnallinen toimintamalli julkisen alan 
yhteistyötiloista sekä parhaista mahdollisista yhteistyökäytännöistä. Hankkeen ajatus perustuu 
aiempaan tutkimukseen Jämtlannin alueella, joka toi ilmi viranomaisyhteistyön vahvistamisen 
positiivisia vaikutuksia ja osoitti, mikä vaikutus suotuisten fyysisten toimintaedellytysten luomisella 
voi olla viranomaisten yhteistyölle. 
 
Pohjoismaisessa etätyö- ja monipaikkaisuustutkimuksessa (Nordregio 2021–2024) tarkastellaan, 
millaisia vaikutuksia lisääntyneellä etätyöskentelyllä ja monipaikkaisuudella voi olla pohjoismaiseen 
kaupunki-, alue- ja maaseutukehitykseen. Remote work and multilocality post-pandemic – hankkeen 
(budjetti noin 470 000 €) taustalla on alustavia tutkimustuloksia siitä, että työelämän uudenlainen 
joustavuus voi johtaa muutoksiin ihmisten liikkuvuudessa ja muuttoliikkeen malleissa. 
Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi työmatkojen kokonaismäärän laskua, kakkosasuntojen 
käytön lisääntymistä sekä suurten kaupunkien ulkopuolisten alueiden vetovoiman kasvua. MATTI-
hankkeessa on myös haastateltu Nordregion projektin tutkija Linda Randallia. Tutkimuksen 
ensimmäisessä vaiheessa (Nordregio 2022a) kävi ilmi, että pandemian aiheuttama shokki 
todennäköisesti kiihdyttää etätyöskentelyn yleistymistä ja työelämän murrosta. Pandemian aikana 
lisääntyneellä etätyöskentelyllä odotetaan olevan jatkoakin ajatelle pysyviä vaikutuksia, sillä sekä 
työntekijät että yritykset haluavat säilyttää ainakin osan tästä saavutetusta työelämän 
joustavuudesta. On myös huomattava, että sekä työntekijät ja yritykset ovat havainneet 
etätyöskentelytapojen myös mahdollistavan tuottavuuden parantamista (Nordregio, 2022a). 
 
Nordregion mukaan tutkimuksessa on havaittu, että pandemian aikana lisääntynyt etätyöskentely 
on vaikuttanut melko samalla tavalla maiden muuttoliikkeisiin ja ihmisten liikkuvuuteen. 
Monipaikkaisuuden tai lisääntyneen etätyöskentelyn politiikkatoimenpiteissä  ei ole suuria eroja 
Pohjoismaiden välillä. (Nordregio, 2022a,  ks myös  Nordregio 2022b) 
 
Nordregion mukaan Suomessa monipaikkaisuuden termi on ollut käytössä jo ennen pandemiaa, ja 
siten se on vakiintuneemmin käytössä kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa monipaikkaisuuden 
potentiaali nähdään lähtökohtaisesti ennen kaikkea väestöään menettävien tai ikääntyvien alueiden 
mahdollisuutena. Myös Norjassa ja Ruotsissa tällaisesta kehitysmahdollisuudesta puhutaan, mutta 
aluepolitiikassa ei ole vielä niin suoraa linkkiä monipaikkaisuuden edistämiselle. Kiinnostavana 
esimerkkinä on Ruotsin Jämtlannnin aluekehityksessä painottuva yhteistyötilojen ja työyhteisöjen 
kehittäminen. (Nordregio, 2022a)  
 
Islannissa monipaikkaisuutta on lähestytty paikkariippumattoman työn näkökulmasta Islannin 
hallituksen vuonna 2017 käynnistämällä kunnianhimoisella hankkeella sijainnista riippumattomien 
työpaikkojen määrän lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea alueiden ja maaseudun kehitystä 
luomalla houkuttelevia työmahdollisuuksia koko maahan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
julkisen alan uudet työpaikat pyritään muuttamaan paikkariippumattomiksi tehtäviksi. Uusien 
julkisien työpaikkojen rekrytointiprosessissa viranomaisten on annettava tarkka perustelu, mikäli 
työtehtävät ovat paikkaan sidottuja. Islannin kansallisena tavoitteena on, että vuoteen 2024 
mennessä vähintään 10 prosenttia kaikista valtion työpaikoista on paikkariippumattomia. Islannin 
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hanke sisällytettiin myös aluekehityssuunnitelmiin vuosille 2018–2024. Islannin hankkeen myötä on 
havaittu, että alueellisten työmahdollisuuksien luominen etätyön kautta on pitkälti rakenteellinen ja 
kulttuurinen haaste. (Nordregio, 2022a) 
 
Kuvan 4 kartta esittää kuntien keskimääräistä vuotuista maassamuuttoa Pohjoismaissa 2020–2021. 
Kartasta voi havaita, missä kunnissa muuttoliike on ollut positiivista (sininen) ja missä negatiivista 
(punainen). Ympyrän koko kartassa vastaa vuotuisen keskimääräisen nettomuuton henkilömäärää. 
Kartasta on havaittavissa negatiivinen muuttoliike Pohjoismaiden pääkaupungeista. Kartasta voi 
myös nähdä, että pandemia-aika on houkutellut uusia asukkaita moniin keskikokoisiin ja pieniin 
kaupunkeihin, jotka sijaitsevat pendelöintietäisyydellä suurista kaupungeista. 

 
Kuva 4. Keskimääräinen vuotuinen maassamuutto Pohjoismaissa 2020–2021. 
(Lähde: Nordregio 2022a)  
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Kuvassa 5 kuvataan Pohjoismaiden sisäistä nettomaassamuuttoa koronapandemiavuosien aikana. 
Kunnat on luokittelu kartassa kuuteen kategoriaan, jotka kuvaavat koronavuosien muuttoliikkeen 
lisääntymistä tai pienentymistä. Siniset ja vihreät värit indikoivat positiivista muutosta ja keltaiset ja 
punaiset värit vähentyvää muuttoliikettä. Ympyrän koko kartassa kuvaa vuotuisen keskimääräisen 
nettomuuton henkilömäärää. Maaseudun tietotalouden ja monipaikkaisuuden näkökulmasta 
erityisen kiinnostavaa kartassa on havaita kuntia, joissa muuttoliike on kääntynyt uutena trendinä 
supistuvasta kasvavaan väestön määrään. Kyseisten kuntien maassamuuttoa on esitetty kirkkaan 
keltaisella värillä. Tällaisia kuntia Suomessa on Uudellamaalla lähellä Helsinkiä, mutta myös Lapissa 
esimerkiksi Kittilä ja Inari. (Nordregio, 2022a) 

 
Kuva 5. Sisäisen nettomaassamuuton luokittelu Pohjoismaissa. 
(Lähde: Nordregio 2022a) 
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Haastattelut: Ruotsi ja Norja 
MATTI-projektissa valittiin haastatteluja ajatellen keskeisiksi vertailumaiksi Ruotsi ja Norja. MATTI-
projektin pohjoismaiseen vertailuun haastateltiin: 

• Mina Di Marino, Norwegian University of Life Sciences (NMBU) on tutkinut 
monipaikkaista työtä ja asumista Suomessa ja Norjassa. Hänen viimeaikainen 
tutkimuksensa on keskittynyt etenkin yhteistyötilojen merkitykseen työelämän 
murroksessa.  

• Tor Arnesen, Senior Research Scientist at the Inland Norway University of Applied 
Sciences, chairman of the Norwegian Mountain Research Network. Arnesen on 
tutkinut monipaikkaisuutta kakkosasuntojen ja turismin näkökulmasta Norjassa.  

• Karolina Nätterlund, County Design Advisor / Verksamhetsledare, Region Jämtland 
Härjedalen. Jämtland on yksi Ruotsin monipaikkaisuuden keskittymiä.  

• Linda Randall, Nordregio, Tukholma. Pohjoismaisen monipaikkaisuushankkeen 
tutkimuspäällikkö. 

 
Haastattelujen avulla koottiin kirjallisuusaineistoa täydentävää, ajankohtaista tietoa Ruotsin ja Norjan 
tietotyöstä maaseudulla sekä monipaikkaisuudesta. Seuraavassa yhteenvetoa haastatteluista. 

Ruotsi 

Jämtland-Härjedalen maakunta Keski-Ruotsissa lähellä Norjan rajaa on Ruotsissa etätyöskentelyn ja 
monipaikkaisuuden edelläkävijä. Maakunta haluaa tukea monipaikkaista/co-working-tyyppistä 
työskentelytapaa omassa organisaatiossaan sekä  alueen yrityksissä ja yksityisissä yrityksissä. Alueella 
ajatellaan hyvien etätyömahdollisuuksia ja houkuttelevien työtilojen tuovan alueellisia etuja. Etätyötä 
ja paikkariippumatonta työtä on pidetty alueellisena vahvuutena ja mahdollisuutena jo 10 vuotta. 
Maakunnan tavoitteena on ollut jo kauan houkutella alueelle ihmisiä, jotka työskentelevät 
paikkariippumattomasti.  
 
Jämtland on tunnettu turismista ja monista hiihtokeskuksistaan ja matkailukohteistaan, joista 
tunnetuin on Åre. Maakunnan suurin kaupunki on n. 44 000 asukkaan Östersund. Maakunta sijaitsee 
kuitenkin kaukana suurista kaupungeista ja tiiviisti asutuista alueista, ja siksi alue on halunnut 
houkutella kaupunkien etätyöläisiä maaseudun harrastusmahdollisuuksien ja etujen piiriin. 
Maakunnan liike-elämä koostuu pääasiassa pienyrittäjistä, eikä alueella ole juuri suurteollisuutta. 
Alueella on paljon yksityisen sektorin itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka ovat hyvä kohderyhmä 
myös etätyötilojen käyttäjiksi. 

”Etätyö helpottaa koulutetun työvoiman hankkimista, vähentää ylimääräistä 
matkailua ja tarjoaa uusia työntekomuotoja. —Region Jämtland Härjedalen  

Jämtlandin alueella toimii Remote Lab -niminen yhteistyötila ja etätyötä kehittävä yhteisö 
https://remotelab.io/. Remote Lab:in visiona on auttaa julkista sektoria, eri organisaatioita ja yksilöitä 
siirtymään nykyisestä fyysisen työpaikan normista joustavampaan ajattelutapaan. Yhteisö kerää ja 
jakaa tietoa työympäristöjen muutoksen helpottamiseksi. RemoteLab, Jämtlannin kunnat ja alueen 
yliopisto tekevät yhteistyötä etätyöskentelyn edistämiseksi Jämtlandin alueella. Alueella toteutetun 
työssäkäyville suunnatun kyselytutkimuksen mukaan ihmiset haluavat työskennellä jatkossakin 
etänä, ja kysyntä yhteistyötiloille ja hybridityöskentelytavoille on kasvussa. 

Norja 

Norjassa on monipaikkaisuutta tutkittu suurempien kaupunkien alueilla, mutta ei kovin paljon 
maaseudulla. Haastatellut tutkijat arvoivat, että kansalliset päätöksentekijät tunnistavat 
monipaikkaisuuden ilmiön, vaikka monipaikkaisuuden termiä ei suoranaisesti ole käytössä. Tutkijoiden 
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mukaan kansalliset päätöksentekijät Norjassa tarvitsevat vielä lisätietoa monipaikkaisuudesta, sen 
yleisyydestä sekä muodoista. Kansallisia raportteja monipaikkaisesta asumisesta virkistystarkoituksiin 
on laadittu jo ennen pandemian kiihdyttämää etätyöskentelyn kiihtymistä. 

”Norjassa panostetaan paljon vihreän talouden kehittämiseen ja digitalisaatio on 
tässä tärkeä elementti. Tiedetään, että ihmiset voivat työskennellä kotoa ja eri 
paikoissa, mutta monipaikkaisuus käsitteenä ei ole siellä vielä käytössä." 
—Mina Di Marino, Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 

Norjan hallitus myönsi pandemian aikana yli 5,5 miljoonaa euroa yhteistyö- ja yrityshautomotilojen 
tukemiseen. Kyseessä ei kuitenkaan varsinaisesti ollut monipaikkaisuutta tukeva poliittinen 
ohjauskeino, vaan tarkoitus oli tukea yhteistyötilojen selviytymistä pandemian aikana. Haastattelun 
mukaan ennen pandemiaa noin 36 prosenttia väestöstä työskenteli joustavan mallin mukaan eli 
tekivät töitä myös muualta kuin toimistolta. Tilastoissa tätä työskentelytapaa kutsutaan 
kotikonttoriksi (hjemmekontor), eikä se siksi varsinaisesti ota huomioon, mistä työ itse asiassa 
tehdään ja millaisia etätyön mahdollisuuksia hyödynnetään. Pandemian jälkeen ”hjemmekontor” -
luku oli noin 60 prosenttia ja nyt se on palannut 39–40 prosenttiin. Tutkijoiden mukaan tämä 
etätyöskentelijöiden osuus on muihin maihin verrattuna korkea luku.  
 
Norjassa toimii kansallinen yhteistyötilojen verkosto Coworking Norge, jonka jäseniksi on 
rekisteröitynyt noin 40 yhteistyötilaa ympäri maata. Haastateltujen tutkijoiden mukaan vastaavia 
yhteistyötiloja on kuitenkin Norjassa yhteensä noin 140 kappaletta. Osat yhteistyötiloista toimivat 
yksityisillä markkinoilla ja toiset ovat julkisrahoitteisia, esim. kuntayhteistyöllä järjestettyjä. 
Tutkijoiden mukaan yhteistyötilojen kysyntä pandemian aikaan kasvoi jonkin verran.  
 
Poismuutto Oslosta on lisääntynyt pandemian aikana ja maaseudun kunnista Norjassa on tullut 
monelle houkutteleva vaihtoehto asua. Tutkijoiden mukaan maaseudulla - toisin kuin kaupungeissa 
- yhteistyötilat eivät menettäneet jäseniä pandemian aikaan, vaan tilat pystyttiin pitämään auki 
rajoituksista huolimatta. Maaseudun etätyöympäristö houkutteli myös uusia käyttäjiä. Maaseudun 
yhteistyötilojen käyttäjissä on eri ammatinharjoittajia kuten pienyrittäjiä, etätyöntekijöitä tai myös 
globaalisti toimivien yritysten työntekijöitä. Tarkkaa analyysia etätyötilojen käyttäjistä ei kuitenkaan 
vielä tutkijoilla ole.  
 
On myös todettava, että kakkosasuntojen kysyntä koronapandemian aikana nousi merkittävästi 
Norjassa. Kysyntä on noussut siitäkin huolimatta, että Norjassa oli käytössä pandemian aikana 
ajoittain ns. kesämökkikielto, joka velvoitti ennen kaikkea Oslossa, Bergenissä ja Trondheimissa 
asuvat kakkosasunnon omistajat pysymään kaupungissa. Kakkosasuntojen määrä lisääntyy 
erityisesti niin sanotuilla hotspot -alueilla, jossa on muutenkin paljon vapaa-ajan asutusta ja 
kakkoskoteja. Nämä loma-asuntojen keskittymät sijaitsevat etenkin Norjan vuoristoalueella, joka 
koostuu noin 80 kunnan alueesta. Tällä alueella sijaitsee enemmän kakkoskoteja kuin vakituisia 
asuntoja. Kakkoskodit ovat usein hyvin varusteltuja asuntoja, jossa voi tarvittaessa asua kaikkina 
vuodenaikoina. Suurin osa (n. 80 %) näistä kakkoskodin omistajista asuu vakituisesti/tilastollisesti 
alueen ulkopuolella, etenkin Norjan rannikoiden suurimmissa kaupungeissa.  
 
Monet maaseudun kunnat ja maakunnat pitävät kasvanutta kesämökkien kysyntää positiivisena 
asiana, ja haluavatkin houkutella alueelleen uusia kakkoskodin omistajia. Kakkoskodit luokitellaan ns. 
ylellisyyshyödykkeiksi, jotka kuluttavat maaseudun resursseja sekä asuttamatonta luontoympäristöä. 
Kehitystä ei nähdä välttämättä kestävän kehityksen mukaisena muutoksena. Joillekin pienille 
maaseudun kunnille suuri ero vakituisten ja kausiasukkaiden määrässä voi olla myös 
kuntataloudellinen haaste.  
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Yhteenvetoa havainnoista Ruotsi, Norja 

Taulukossa 1 on esitelty yhteenvetona MATTI-projektissa koottuja havaintoja liittyen Ruotsin ja 
Norjan etätyöhön ja monipaikkaisuuteen.  
 

 Ruotsi Norja 

Käsitteistö Distansarbete, hemarbete, 
multilokalitet, jobba hemifrån, WFH 
(Working from home) & Flexibelt 
arbete 

Fjernarbeid, Hjemmearbeid, 
Stedsuavhengig arbeid, 
Hjemmekontor, Hytta som 
hjemmekontor, New Working Spaces 

Havaintoja 
etätyöstä 

Paremmat edellytykset suurissa 
kaupungeissa ja niiden lähettyvillä 

 Yhteistyötilojen kasvanut kysyntä 

Esimerkkejä 
toimintamalleista  

Samverket projekti: julkissektorin 
yhteiskäyttötilat 

Coworking Norge – verkosto  

Covid-vaikutus Kaupungeista pendelöintimatkan 
päässä olevat kunnat suurimpina 
muuttovoittajina pandemian 
aikana, mutta maansisäistä 
muuttovoittoa myös joissakin 
maaseutukunnissa 

’Zoom’-, ’Teams’- ja ’Torkkuvat’ -
kunnat (Sweco 2021) 

Maaseudulla yhteistyötilat eivät 
menettäneet jäseniä pandemian 
aikaan, vaan tilat pystyttiin pitämään 
auki rajoituksista huolimatta, ja 
etätyöympäristö houkutteli myös 
uusia käyttäjiä 

Taulukko 1. Etätyön ja monipaikkaisuuden vertailua Ruotsissa ja Norjassa	

Päätelmät 
Tapaustutkimukset osoittavat, että monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä tehdään 
erilaisilla aloilla ja erilaisilla maaseuduilla. Ilmiö herättää kiinnostusta, mutta siihen liittyvät käytännöt 
ovat vasta muotoutumassa. Tapaukset myös valottavat perinteisten alojen sisällä tapahtuvaa 
tietoistumiskehitystä, joka ei tule näkyviin pelkästään tilastoja tarkastelemalla. 

Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn yleistymisen haasteet maaseudulla liittyvät 
pohjimmiltaan maaseudun rakenteelliseen kehitykseen, joka ilmenee mm. elinkeinorakenteen 
yksipuolisuutena, koulutusmahdollisuuksien vähäisyytenä, väestön vanhenemisena ja 
vähenemisenä sekä syntyvyyden alenemisena. Tällä on yhteys myös infrastruktuurissa ja 
palvelutarjonnassa ilmeneviin puutteisiin. 

Organisaatiotasolla monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn kehitystä hidastavat olennaisesti 
työkulttuurin joustamattomuus ja käytännöt, jotka eivät tue monipaikkaista ja paikkariippumatonta 
työskentelyä. On olemassa edelleen paljon organisaatioita, jotka eivät pidä monipaikkaisen ja 
paikkariippumattoman työn kehittämistä prioriteettina. Tämä liittyy osittain työtehtävien 
luonteeseen. Esimerkiksi vaikka monet ns. perinteiset alat tietoistuvat, on niissä edelleen paljon 
paikkariippuvaisia elementtejä, joita on vaikea kääntää paikkariippumattoman työn muotoon. 
Tietoistumisen näkökulmasta maaseudun haasteena on myös inhimillisen pääoman suhteellinen 
vähäisyys verrattuna kaupunkimaisiin alueisiin.  

Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman tietotyön kehitystä edistää se, että ilmiö tunnistetaan, 
jolloin se on mahdollista ottaa mukaan kehittämisen agendalle. Monipaikkaisuus ja 
paikkariippumaton tietotyö ovat tiiviisti sidoksissa organisaatioiden käytäntöihin, normeihin ja 
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työkulttuuriin. Yleinen asenne tällaista työn tekemisen tapaa kohtaan on muuttunut koronakriisin 
myötä myönteisemäksi. Myös monia alueita koskeva osaajapula on kannustanut työnantajia 
aiempaa joustavampiin ratkaisuihin koskien työn tekemisen paikkaa. 

Maaseudun näkökulmasta monipaikkaisen ja paikkariippumaton tietotyön mahdollisuuksia lisää 
myös ns. perinteisten alojen tietoistuminen, teknologisoituminen ja digitalisoituminen. Kyse ei ole 
ainoastaan potentiaalista, vaan tällaista kehitystä on jo tapahtunut, kuten Vieremän esimerkki 
osoittaa. Monipaikkaiseen ja paikkariippumattomaan työhön siirtyminen edellyttää myös erityistä 
osaamista ja monilla aloilla on tarve tähän liittyvän osaamisen kehittämiseen. Tässä piilee myös 
alueellisen erikoistumisen potentiaali.  

Infrastruktuurin merkitys korostuu monipaikkaisen ja paikkariippumattoman tietotyön 
edellytyksenä. Erityisesti verkkoyhteyden toimivuus on monipaikkaisen ja paikkariippumattoman 
tietotyön keskeinen edellytys. Verkon kattavuus on kehittynyt suomalaisilla maaseuduilla, mutta 
katvealueita on edelleen. Tapaustutkimuksissa ilmeni, että verkkoinfrastruktuurin kehittämisen 
edellytykset vaihtelevat erilaisilla maaseuduilla. Osalla maaseuduista yksityisillä toimijoilla saattaa olla 
kannustimia verkon kehittämiseen, kun taas Vesilahden tapaus osoittaa, että on olemassa 
maaseutumaisia kuntia, joissa tällaisia kannustimia ei ole. Kittilän tapauksen perusteella voidaan 
todeta, että EU-rahastoilla on merkitystä verkkohankkeiden mahdollistajana. 

Kunnan rooli palvelujen tarjoajana korostuu samalla kun monipaikkainen ja paikkariippumaton 
tietotyö yleistyy. Toimivat lähipalvelut ovat nimittäin tärkeitä etätyön tekemisen kannalta. Lisäksi 
lähipalveluiden merkitys voi jopa korostua asukkaiden houkuttelussa, jos potentiaalisten muuttajien 
ei tarvitse olla työn vuoksi sidoksissa tiettyyn paikkaan. Monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus 
synnyttävät kysyntää myös uudentyyppisille palveluille, kuten ihmisten kohtaamisia mahdollistaville 
etätyöpisteille ja -hubeille. Kittilän tapaustutkimus osoittaa, että monipaikkaisuutta ja 
paikkariippumattomuutta tukevia palveluratkaisuja saattaa syntyä myös yksityisen toiminnan 
piirissä, jos kysyntä on tarpeeksi suurta.  

Vaikka työelämä monipaikkaistuu tai muuttuu entistä paikkariippumattomammaksi, käytännössä 
työn tekemisen ja asumisen sijainnilla on edelleen merkitystä. Tämä korostuu Vesilahden 
tapauksessa, jossa Tampereen seudulla on pitkä perinne suunnitelmallisesta seutuyhteistyöstä, joka 
realisoituu toimivana joukkoliikenneverkkona ja seudun kuntien sulautumisesta yhteen ikään kuin 
yhdeksi työssäkäyntialueeksi ja laajaksi valikoimaksi erilaisia asuinvaihtoehtoja. Hyvä saavutettavuus 
sekä monipuolinen asuintarjonta ovat keskeisiä tekijöitä sille, että alue voi hyötyä monipaikkaisesta 
ja paikkariippumattomasta tietotyöstä. Sen sijaan sopivien asuntojen puute on selkeä pullonkaula 
monipaikkaisten ja paikkariippumattomien tietotyöläisten houkuttelemiseksi alueelle. 

Monipuolisen asuntotarjonnan haasteet kytkeytyvät monilta osin myös pidemmän aikavälin 
rakenteelliseen kehitykseen. Kuntien näkökulmasta monipaikkaiseen ja paikkariippumattomaan 
työhön liittyvä haaste on yksipaikkaisuuteen perustuva verojärjestelmä, jolloin vapaa-ajan asunnoilla 
ja mökeillä työskentelevien verotulot eivät hyödytä työsuoritteen paikkana toimivaa kuntaa.  
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