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Tilastokatsaus



Etätyöskentelevä väestö 
toimialoittain

Kuviossa on esitetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
pohjalta laskettu arvio etätyöskentelevästä väestöstä 
toimialoittain. Luku on arvio, eikä eksakti arvo. Mukana ovat 
henkilöt, jotka ovat tehneet pääsääntöisesti etätyötä.

• Erot etätyöskentelypotentiaalissa ovat erittäin suuret eri 
toimialojen välillä. 

• Parhaat edellytykset etätyöskentelyyn on ”korkean 
inhimillisen pääoman” aloilla, kuten toimialoilla J-M.

• Toisaalta monilla palvelualoilla etätyöskentelevän 
väestön osuus on matala, esim. Sote-alalla vain 14 
prosenttia, ja majoitus sekä ravitsemusalalla vain 10 
prosenttia. 

• Etätyöskentelevän väestön määrä kasvoi kaikilla aloilla 
vuoden 2020 aikana. Yhteensä pääsääntöisesti 
etätyöskentelevän työllisen väestön osuus kasvoi 14 
prosentista 35 prosenttiin. 

• Vastaako vuoden 2020 toukokuun etätyöntaso 
maksimaalista tasoa, vai voiko etätyöskentelevän 
väestön osuus kasvaa entisestään? Entä mitä tapahtuu 
pandemian jälkeen?
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Kartoissa on esitetty etätyöskentelevän väestön 
arvioitua osuutta maakunnittain Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen perusteella.

• Etätyöskentelevän väestön osuus korostui 
vuoden aikana etenkin Uudellamaalla, sekä 
vähäisemmässä määrin Varsinais-Suomessa, 
Päijät-Hämeessä sekä Pohjois-Karjalassa. 

• Vähäisintä etätyöskentelevän väestön osuus oli 
Lapin, Kainuun, Kymenlaakson ja Etelä-Savon 
maakunnissa. 

• Erityisen korostunut etätyöskentelevän väestön 
osuus oli pääkaupunkiseudulla. 

• Erot perustuvat sekä eroihin työpaikka-
rakenteessa että alueellisessa koronatilanteessa. 

• Arviointitapa oletettavasti aliarvioi kaupunkien 
etätyöskentelevän väestön osuutta ja yliarvio 
maaseutumaisten alueiden etätyöskentelevää 
väestöä

Kartta 1. ja kartta 2. Etätyöskentelevien arvioitu osuus 2019 ja 5/2020

Etätyöskentelevän väestön 
arvioitu osuus kunnittain 



Kartta 3. Väestönlisäys 2020 versus 2015-2019

Kartassa on kuvattu kuntia, joissa väestönkehitys vahvistui vuoden 2020 
aikana edeltävään viiteen vuoteen verrattuna. Väestönkehityksen 
vahvistuminen ei tarkoita, että väestö olisi välttämättä kasvanut, mutta 
kehitys oli vahvempaa kuin edeltävinä vuosina. 

• Väestönkehitys vahvistui vuoden 2020 aikana poikkeuksellisen 
monessa kunnassa. 

• Väestönkehitys vahvistui etenkin suurten kaupunkien kehysalueella 
ja työssäkäyntialueiden reunoilla, mökkikunnissa sekä osassa 
matkailuvetoisia kuntia. Maltillisempaa väestönkehityksen 
vahvistumista tapahtui myös muun tyyppisissä kunnissa, niin 
maaseutu- kuin kaupunkialueilla. 

• Väestönkehitys heikkeni etenkin pääkaupunkiseudulla ja osassa 
(muttei kaikissa) suurissa kaupungeissa. Erityisesti Espoon ja 
Helsingin väestökehitys oli poikkeuksellisen heikkoa. 

• Väestönkehityksen muutoksen taustalla ovat muutokset maan 
sisäisessä muuttoliikkeessä, joka on kohdistunut aiempaa 
laajemmille alueille. Keskeinen kysymys on, jatkuuko vastaava 
väestönkehityksen dynamiikka tulevaisuudessa, ja onko juuri 
etätyö mahdollistunut väestönkehityksen ”hajautumista”?

Väestönkehitys vahvistui suurimmassa 
osassa kuntia vuoden 2020 aikana



Maaseutumaisista kunnista väestönkehitys vahvistui etenkin 
mökkikunnissa
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Etätyön edistäminen

• Digitalisaatio: laajakaista, mobiiliyhteydet

• Teknologinen kehitys

• Tietotyön edistyminen

• Osaamisen ja kokemuksen korostuminen työskentelyn
edellytyksenä

• Työaikakäytäntöjen joustavuus
• Asenneilmapiirin muutos

• Organisaatiorakenteet
• Työkulttuuri



Etätyön edellytykset

Infrastruktuuri

• Laajakaista / mobiiliverkko

• Työtilat / hubit

• Laitteistot

Käytännöt

• Tietotyöpaikat  / yrittäjyys

• Työnantajien asenteet ja käytännöt



Etätyötä rajoittavat tekijät

• Palvelujen saatavuus

• Verkkoyhteydet

• Organisaatiorakenteet

• Työkulttuuri

• Henkiset haasteet

• Sosiaaliset haasteet

• Verkostojen puute



Etätyön edistäminen maaseudulla

• Elinkeinorakenteen monipuolistaminen – kuntastrategiat, elinkeinojen kehitys

• Yrittäjyyden tukeminen – tukipalvelut alueella

• Paikkariippumattoman työn edistäminen – myös kulttuuri ja viihtyvyys

• Elinkeinojen digitalisaatio: palvelujen kysynnän kasvu alueella

• Etätyön ja yrittäjyyden mahdollistaminen – hubit, infra

• Osaamisen kehittämisen tukeminen – etäopiskelu, yhteisöt

• Paikkariippumattomien yrittäjien ja etätyöläisten tunnistaminen ja
verkottaminen

• Monipaikkaisten etätyöläisten tarpeiden kartoitus - palvelutarjonta



Oli ilo!


