
ETÄTYÖ TILASTOJEN JA 
TUTKIMUSTEN VALOSSA

Anna Strandell

Suomen ympäristökeskus SYKE

Etätyöpisteiden kokoontumisajot 9.4.2021



Etätyön nykytila ja kehitys
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● Etätyö on varsinaisen työpaikan ulkopuolella 
tehtyä ansiotyötä, kotoa, vapaa-ajan asunnolta, 
co-working-tilasta, kahvilasta tms. käsin

● Paikkariippumattoman työn yleistyminen          
lisää etätyötä

● Ennen pandemiaa 15 % teki etätöitä      
vähintään viikoittain (350 000 työllistä)

● Pandemian aikana 30-40 % työllisistä tehnyt 
pääsääntöisesti etätöitä (700 000 – 1 milj.), 
kaikkiaan lähes puolet (1,15 milj.)

● 20-30 % tehnyt etätyötä vapaa-ajan asunnolla

● Parhaat mahdollisuudet etätyöhön ylemmillä 
toimihenkilöillä, korkeasti koulutetuilla, suurissa 
kaupungeissa asuvilla
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ETÄTYÖN HYÖDYT

- Työnteon joustavuus, työn ja muun 

elämän yhteensovittaminen

- Työpaikan valinta tarpeen mukaan

- Työmatkoihin ei kulu aikaa

- Keskittyminen, tehokas työnteko

- Alueiden tasa-arvoisuus

- Osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin 

helpompaa

- Mahdollisuus luopua erillisestä 

työasunnosta kaupungissa

- Henkilöstön taloudelliset säästöt 

(työmatkat, työasunto)

- Organisaation taloudelliset säästöt 

(esim. toimitilan vähentäminen)

- Työmatkaliikenteen päästöt vähenevät

- Mahdollistaa muuton kauemmaksi 

työpaikasta

ETÄTYÖN HAITAT

- Työpisteen puuttuminen, huono 

työergonomia

- Sosiaaliset suhteet, yhteistyö ja 

vuorovaikutus kärsivät

- Erityisesti ideointi, työpajojen 

järjestäminen, asiakassuhteet, 

verkostoituminen ja uuteen työhön 

tutustuminen hankalampaa 

- Eristyneisyys, urakehitys kärsii

- Työn ja vapaa-ajan raja epäselvempi, 

työt venyvät helposti

- Tekniset ongelmat, huonot etäyhteydet

- Työmatkaliikunta jää pois

- Yhdyskuntarakenteen hajautuminen 

sekä lisääntyvät mökkimatkat voivat 

lisätä muiden matkojen päästöjä (esim. 

asiointi- ja vapaa-ajan matkat)



Etätyön tulevaisuus
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● Osuus työllisistä

• Aiemmin 37 % (15 % viikoittain, satunnaisesti 22 %)

• Nyt 48 % (40 % viikoittain, satunnaisesti 8 %)

• Pandemian jälkeen puolet haluaisi tehdä                                                   
(15 % pääosin, 35 % osittain), viidennes myös                                  
vapaa-ajan asunnolla

● Osuus työtunneista 

• Aiemmin n. 6 %, nyt n. 30 %

• Pandemian jälkeen jotain siltä väliltä?

● Kansainvälinen kysely yritysjohtajille: etätyön                               
odotetaan lisääntyvän verrattuna aikaan ennen pandemiaa, 
hybridimalliin valmistaudutaan laajasti

● Etätyömahdollisuudet voivat vaikuttaa asuinpaikan valintaan

● Etätyön suhde monipaikkaisuuteen epäselvä

• Voi lisätä monipaikkaisuutta, kun työnteon paikkaa on mahdollista 
vaihtaa arjen ja vapaa-ajan tarpeiden mukaan (esim. kakkosasunnot)

• Voi vähentää monipaikkaisuutta, kun töitä tehdään kotoa käsin eikä 
matkusteta työpaikalle (esim. ei tarvetta työasunnolle)



● McKinsey & Company: 

• Etätyön potentiaali suurin kehittyneissä maissa, korkeasti 
koulutetuilla ja hyvätuloisilla 

• Briteissä 33 % työstä voitaisiin tehdä etänä ilman tuottavuuden 
menetystä (tehokas potentiaali). Jopa 46 % työstä olisi teoriassa 
mahdollista tehdä etänä (maksimipotentiaali), mutta silloin 
tuottavuus laskisi, koska se ei kaikille työtehtäville optimaalista.

• Saksa ja US: 30 % tehokas potentiaali, 39 % maksimipotentiaali

• Intia: 12 % tehokas potentiaali, 16 % maksimipotentiaali

• Kehittyneissä maissa 20-25 % voisi työskennellä etänä 3-5 pv 
viikossa tehokkaasti
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Etätyön potentiaali



1. Työllisten koulutusrakenne
• korkeakoulutetuista 82 % voi tehdä ainakin osittain etätyötä, 

ammattikorkeakoulutetuista 70 %, ammattikoulutetuista 38 % 

2. Ammattiasema
• ylempi thlö n. 85 %, alempi thlö 45-65 %, työntekijä 7-27 %

3. Toimiala ja sektori
• teollisuus 40-65 %, hallinto n. 90 %, maa- ja metsätalous 31 % jne.

• valtio 70-87 %, kunta n. 40 %, yritys n. 50 %, järjestö 73 %

4. Työmatkan pituus
• Etätyön osuus kasvaa kun työmatka pitenee, yleisintä 100-120 km 

työmatkoilla, pidemmillä työmatkoilla työasunnot yleistyvät ja etätyö 
vähenee (20v vanha tutkimus)
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Etätyön potentiaaliin vaikuttavat



● Työssäkävijöistä töissä:

• toisessa kunnassa             806 000 (35 %)

• toisessa seutukunnassa   262 000 (11 %)

• toisessa maakunnassa     148 000 (6 %)

● Oman kunnan ulkopuolella työssäkäynti lisääntynyt

● Eniten pitkiä työmatkoja tukku- ja vähittäiskaupassa, teollisuudessa sekä 
rakentamisessa

● Kakkosasuminen työn takia alkaa yleistyä kun työmatka yli 100 km

• Rekistereistä ei saa tietoa työperäisen kakkosasumisen määrästä

• Työasuntovähennystä saa verotuksessa vain 10 800 henkilöä. Sen sijaan 
haetaan esim. työmatkakuluvähennystä (822 000 henkilöä).

• Jos puolella yli 100 km työmatkalaisista olisi työn vuoksi kakkosasunto, 
niitä olisi n. 40 000

Pitkät työmatkat lisäävät etätyötä
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Lähde: YKR (Tilastokeskus ja SYKE), työmatkat 2017
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Etätyön edellytykset ja ohjauskeinot
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● Digitalisaatio ja teknologiset edellytykset

● Nopeat tietoliikenneyhteydet

● Työn tekemisen joustavammat käytännöt

• Esim. työaikakäytännöt

● Etätyöskentelyyn tarkoitetut tilat ja 
välineet

• Kotona tai erillisissä etätyötiloissa

● Taloudelliset kannustimet

• Verovähennykset kuten 
työhuonevähennys ja 
tulonhankkimiskuluvähennys

• Työnantajan tuki 

● Lainsäädäntö, esim. työaikalainsäädäntö

Irlannin kansallinen etätyöstrategia

1. Etätyöskentelyä edistävä ekosysteemi 

(lainsäädäntö, verovähennykset, taloudelliset 

kannustimet)

2. Etätyöskentelyn infrastruktuuri (etätyökeskusten 

verkosto ja laajakaistayhteyksien parantaminen)

3. Etätyöskentelyn käytännöt ja kansalliset 

ohjeistukset (viranomaisten yhteistyö, tietopohja)
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