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Vastaajat
• Yhteensä  59 kpl 

• 29 hlö asuu Aisaparin alueen ulkopuolella  
(Helsinki, Vaasa, Turku, Seinäjoki, 
Hämeenlinna, Kerava, Kokkola, Oulu,….)

• Kauhava (sis. pitäjät) 10 kpl 

• Lappajärvi 2 kpl  

• Alajärvi (sis. Lehtimäki) 3 kpl 

• Vimpeli 6 kpl 

• Evijärvi 5 kpl  

• Lapua  3 kpl 

• Suurin osa vastaajista on 30-55 vuotiaita

• Vastaajissa enemmän naisia kuin miehiä 

• 60% vastaajista on  vapaa-ajan asukkaita 

• 80% vastaajista on  asunut joskus alueella

• 40% vastaajista on toimihenkilöitä

• 60% vastaajista tekisi hyvin 
todennäköisesti etätöitä 



Etätyötilan sijainti 
Järviseudun kunnat saivat paljon mainintoja.  Lappajärvi eniten:  15 kpl .



Tekisin etätöitä hyvin todennäköisesti

joijfosd



Kysyntä kylien 
etätyöpisteille

• Sitä on jonkun verran.  
Enemmän mainittiin kirkonkylät kuin muut
kylät.  Tulee muistaa, että kyselyyn vastaajien
määrä ei ollut suuri. 

• Kylistä mainittiin Lehtimäen Keskikylä, 
Nissi/Kärnä, Itäkylä, Pokela, Luoma-aho, 
Lapuan Alajoki ja Ina



Etätyötilan tarve 

On säännöllisesti 
etätöitä tekeviä sekä 
satunnaisesti.  

Suuri osa vastaajista 
tarvitsisi työtilaa 
päivittäin tai viikoittain. 
Näiden määrä yhteensä 
31.  

Etätyötilan 
aukioloajaksi 
suurimmalle osalle 
riittää  klo 06-18



Etätyötilan käyttömaksu

Vastausten perusteella voi 
päätellä, että maksullisten 
etätyötilojen käyttö ei ole 
vielä tuttua ja siitä ei ole 
keskusteltu työnantajan 
kanssa.  

Jotta maksullista etätyötilaa  
lähdettäisiin  kokeilemaan, 
tulisi sen olla edullista. 



Etätyötilan tyyppi
Tilan tulee tarjota 
työrauha. 

Oma koti on monelle 
ensimmäinen ja tärkein  
etätyöpiste. 

Etätyötilan tulisi olla 
parempi vaihtoehto kuin 
kotikonttori

Avoimissa vastauksissa  
korostettiin 
ergonomian, 
viihtyisyyden, 
nettiyhteyksien ja  
etätyöyhteisön 
merkitystä.  

Työpäivän taukojen 
laadulla on merkitystä. 
Hyvä kahvi, kiva 
maisema ja mukava 
seura piristävät.  



Etätyötilan varusteet

• Tärkeimmät varusteet ovat : irrallinen näyttö ja näppis, ilmanvaihto, 
hyvä ja varma nettiyhteys (valokuitu), tulostin/skanneri ja  
videoneuvottelulaitteisto. 

• Plussaa tuovat :  sähköinen työpöytä,  erilaiset työtuolivaihtoehdot, 
lukittava kaappi omille tavaroille,  itsepalvelukeittiö.

• Aisaparin alueen etuna on ilmainen pysäköinti.
• Lounas- ja kahvipaikat tulisivat olla lähellä.



Etätyötilan varusteet

Avoimissa vastauksissa
korostettiin seuraavia asioita: 
• lapsille tekemistä, jos joutuu

ottamaan lapset mukaan
töihin

• taukoliikuntavälineitä

• mukava maisema

• puheluille ja 
videoneuvotteluille oma tila



Työ ja loma 

• 67% vastaajista voisi yhdistää loman ja etätyöskentelyn. Syitä voi olla:  
vanhempien eri aikaan olevat loma-ajat, lasten loma-aikana halutaan 
olla jo lomapaikkakunnalla, viikonloppuvierailujen pidentäminen ja 
oman harrastustoiminnan mahdollistaminen.

• Vastaajissa on sekä vapaa-ajan asukkaita että paikallisia



Palveluita loman yhteyteen

Eniten kiinnostusta on terveyttä ja hyvinvointia tukeviin palveluihin.  
Vastausvaihtoehtoa  ei määritelty tämän tarkemmin.

Lapsille ja nuorille tarkoitettuihin palveluihin on kiinnostusta tasaisesti.   
Myös tilausperiaatteella toimiva koulu kiinnostaa (violettipalkki = 6).   



Terveiset etätyötilojen 
kehittäjille

• Kyselyyn oltiin vastattu
myönteisessä hengessä.  
“Hyvä, kun tiloja perustetaan.”

• Etätyötilojen tarjoamisessa nähtiin
potentiaalia houkutella uusia
asukkaita ja mökkiläisiä. 

• Puskaradio toimii. Usealla vastaajalla
oli kytky entisen kotikunnan kautta, 
joten paikallislehden mainoksellakin
tavoittaa paljon mahdollisia
käyttäjiä. 

• Markkinoikaa tiloja, että ne 
löydetään!




