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Tiivistelmä 
 
Suomen aluerakenne on viime vuosikymmenten aikana eriytynyt nopean kaupungistu-
misen myötä. Alueellisen kehityksen eriytyminen haastaa erityisesti ydinmaaseudun 
sekä harvaan asuttujen maaseutualueiden elinvoiman kehittämistä. Työelämän muutos, 
vapaa-ajan lisääntyminen, perhesuhteiden muutokset, kaupungistumisen voimistumi-
nen sekä liikenne- ja viestintätekniikan kehitys ovat johtaneet monipaikkaisuuden li-
sääntymiseen. Ihmiset jakavat aikansa yhä enemmän eri paikkakuntien välillä viettä-
essään arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa ja liikkuessaan näiden paikkojen vä-
lillä. Koronapandemia käynnisti laajamittaisen siirtymisen etätyöhön. Pandemiatilan-
teessa maaseutu on ollut yhä useammalle houkutteleva tilapäinen asuin- ja etätyö-
paikka ja lähimatkailu on kasvattanut suosiotaan. Monipaikkaisuus voi olla osa ratkai-
sua elinvoiman säilyttämiseksi hiipuvissa kunnissa. Monipaikkaisuus tarjoaa mahdol-
lisuuden kääntää väestökehityksen suuntaa ja muuttaa maalta yhä useammin kaupun-
keihin suuntautuvien työmatkojen suuntaa. 

Raportti on osa Oulun yliopistolla käynnissä olevaa Maaseudun monipaikkaisen 
asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla 
(MOPPI) -hanketta. Raportti käsittelee hankkeessa toteutettua kuntaselvitystä ja sen 
keskeisimpiä tuloksia. Hankkeen tuottaman tiedon avulla alueen kunnat voivat huomi-
oida, tunnistaa ja ennakoida monipaikkaisen asumisen ja etätyön erilaisia mahdolli-
suuksia ja vaikutuksia. Verkkokysely toteutettiin maaliskuussa 2022. Kyselyn kohde-
ryhmänä olivat Pohjois-Pohjanmaan kuntien työntekijät. Kuntakyselyyn vastasi 120 
vastaajaa 24 eri Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Verkkokyselyn lisäksi toteutettiin kah-
deksan syventävää haastattelua kuntakyselyn teemoista. 

Selvityksen mukaan maaseudun monipaikkaisuuden ja etätyön edistämisen kan-
nalta tärkein tekijä on toimivat tietoliikenneyhteydet. Monipaikkaisuutta edistävinä 
kunnan tuottamina palveluina nähdään myös kaavoitus ja tekniset palvelut, etätyötilat 
sekä etätyösuositukset ja -mahdollisuudet. Monipaikkaisille asukkaille tulee tarjota 
riittävät kunnalliset palvelut. Selvityksen perusteella kunnissa on ajankohtaista miettiä 
monipaikkaisuutta koko perheen kannalta. 

Vapaa-ajan asuntojen etätyökäytössä havaitut haasteet liittyvät tietoliikenneyh-
teyksiin, vapaa-ajan asuntojen tarjontaan sekä kulkuyhteyksiin ja infraan. Selvityksen 
mukaan kunnissa on tietoliikenneyhteyksien kehittämisen lisäksi toteutettu vapaa-ajan 
asuntojen käyttötarkoituksen muutokseen liittyviä toimenpiteitä. 

Selvityksen perusteella etätyön edistäminen näkyy kuntien toiminnassa muun mu-
assa kunnan omien työntekijöiden etätyömahdollisuuksina. Etätyötiloihin liittyvät toi-
menpiteet kunnissa vaihtelevat, sillä osassa kunnista kysyntää etätyötiloille ei ole ollut 
ja osassa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Etätyötiloiksi sopivien rakennusten käyt-
töönottoa voitaisiin edistää kartoittamalla sopivia rakennuksia. Etätyön edistämistä 
haastaa asenne etätyöhön ja sen mahdollisuuksiin. 



 
 

Kuntien maaseutualueiden liiketoimintamahdollisuuksia edistävät toimenpiteet 
liittyvät yritysneuvontaan ja -palveluihin, verkostoitumiseen ja yhteistyöhön sekä yri-
tysten näkyvyyteen. Selvityksessä korostuvat kaavoittaminen ja rakentaminen liiketoi-
minnan edellytysten luojana. Maankäytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet monipaik-
kaisuuden ja etätyön edistämiseksi ovat vuokra-asuntojen rakentaminen, liikenneyh-
teyksien parantaminen sekä vakituisen asumisen mahdollistaminen vapaa-ajan asunto-
alueilla. 

Monipaikkaisuuden suhteen kunnissa on tarvetta alueelliselle yhteistyölle. Selvi-
tyksestä ilmenee myös toive laajemmalle tiedotukselle ja viestinnälle monipaikkaisuu-
teen liittyen, sillä ilmiö on kunnissa vielä varsin uusi. Monipaikkaisuuden ja etätyön 
edistäminen liittyy lainsäädännön näkökulmasta verotukseen ja monipaikkaisen asu-
misen mahdollistamiseen, jota ei nähty täysin ongelmattomana. 

 
Asiasanat: monipaikkaisuus, monipaikkainen asuminen, etätyö, kunta, maaseutu 
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Abstract 
 

During the last decades, Finland's regional structure has become differentiated due 
to rapid urbanization. The differentiation of regional development challenges the de-
velopment of the vitality of the rural heartland areas and sparsely populated rural areas. 
Work-life changes, increase in leisure time, changes in family relations, intensification 
of urbanization and the development of transport and communications technologies 
have led to increased multilocality. People are increasingly sharing their time between 
different municipalities as they spend their weekdays and leisure time in several dif-
ferent places and move between them. COVID-19 pandemic caused a large-scale tran-
sition to distance working practices. During the pandemic, rural areas have become a 
tempting place for temporary living and working, and short-distance tourism has grown 
in popularity. Multi-locality can be a part of the solution to maintain vitality in declin-
ing municipalities. Multi-locality offers an opportunity to turn demographic trends and 
change the direction of commuting from the rural areas to the cities the other way 
round. 

This report is part of the ongoing project “Ways to Promote Multiple Rural Hous-
ing, Entrepreneurship and Telework in Northern Ostrobothnia” (MOPPI) at the Uni-
versity of Oulu. Report introduces the municipality survey and its main results. 
Through the information produced by the project, the municipalities in the area can 
take into account, identify and anticipate the various opportunities and effects of multi-
locality and telework. The online survey was conducted in March 2022. The target 
group of the survey were the employees of the municipalities in Northern Ostrobothnia. 
The municipal survey was answered by 120 respondents from 24 different municipal-
ities in Northern Ostrobothnia. In addition to the online survey, eight thematic inter-
views were conducted. 

The survey shows that the most important factor in promoting multilocality and 
teleworking in rural areas is efficient telecommunication connections. Municipal ser-
vices as urban and environmental services, remote workspaces, teleworking recom-
mendations, and opportunities are seen as beneficial for multilocality. Municipal ser-
vices must be provided for multilocal residents. For municipalities, it is timely to devise 
multilocality for the whole family. 

According to the survey, the challenges identified in telework from secondary res-
idences are associated with telecommunication connections, the housing supply,  
transport connections and infrastructure. In addition to the development of telecommu-
nication connections, the municipalities have implemented measures related to chang-
ing the purpose of use of leisure apartments. In addition to the development of tele-
communications connections, municipalities have implemented actions in the change 
in the use of second homes. 

Based on the survey, the promotion of remote work is reflected in the municipali-
ties' operations, among other things, as remote work opportunities for the 



 
 

municipality's own employees. Activities related to remote workspaces vary. In some 
municipalities, there has been no demand for workspaces, while in some the demand 
for workspaces is greater than supply. The introduction of buildings suitable for tele-
working use could be promoted by surveying suitable buildings from the existing 
building stock. The promotion of telework is challenged by the negative attitude to-
wards telework and its opportunities. 

Activities to promote business opportunities in rural areas accompany business ser-
vices, networking and cooperation, and the visibility of companies. City planning, 
housing and construction are emphasized as a creators of business conditions. In terms 
of land use, construction of rental housing, the improvement of transport connections 
and the provision of permanent housing in second home areas are the most important 
activities to promote multilocality and telework. 

In terms of multilocality, there is a need for regional co-operation between muni-
cipalities. The desire for more information and communication related to multilocality 
is reflected in the survey, as the phenomenon is still quite new in municipalities. From 
the point of view of legislation, the promotion of multilocality and teleworking is re-
lated to taxation and the provision of multilocal living, which was not seen as com-
pletely problem-free action. 
 

Keywords: multi-locality, multi-local living, teleworking, municipality, rural areas 
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1 Johdanto 

Suomen aluerakenne on viime vuosikymmenten aikana eriytynyt nopean kaupungistu-
misen myötä. Vuoden 2021 aikana 68 %:ssa kunnista väkiluku vähentyi edellisestä 
vuodesta (Tilastokeskus, 2021). Suurin osa Suomen kunnista on väestöään menettäviä 
kuntia ja kasvu keskittyy myös tulevaisuudessa kasvukeskuksiin (Valtiovarainministe-
riö, 2020, s. 35). Alueellisen kehityksen eriytyminen haastaa erityisesti ydinmaaseudun 
sekä harvaan asuttujen maaseutualueiden elinvoiman kehittämistä. Pohjois-Pohjan-
maan harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehitys on ollut koko 2000-luvun las-
keva ja työpaikkakehitys on jäänyt polkemaan paikalleen – toisin kuin muiden maa-
kunnan aluetyyppien (Helminen ym., 2020).Maaseudun toimintaympäristö kuitenkin 
muuttuu suomalaisen ja globaalin toimintaympäristön kanssa samansuuntaisesti. Yhä 
globaalimpi, keskinäisriippuvampi, keskittyvämpi ja digitaalisuuteen perustuvampi 
kehitys muuttaa maaseudulla asumista, yrittämistä ja toimimista sekä synnyttää tarpeen 
uusille palveluratkaisuille. (Antikainen ym., 2017, s. 10).  

Elinvoiman edistäminen korostuu tulevaisuuden kunnan kaikessa toiminnassa. 
Kuntien eriytyminen korostuu erityisesti laaja-alaisessa elinvoimatehtävässä, sillä kun-
nilla on tehtävän hoitamiseksi hyvin erilaiset valmiudet. Kunnan isot tehtäväkokonai-
suudet kuitenkin pienentyvät sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille kunnat voivat miettiä jousta-
vammin strategisia valintojaan omia vahvuuksiaan painottaen. (Tulevaisuuden kunta -
asiantuntijaryhmä, 2017).  

Kaupungistuminen jatkuu edelleen, mutta huomioitavia ovat myös samanaikaiset, 
vastakkaiset väestövirrat. Mobiilidatan tarkastelu on tuonut ilmi ihmisvirtojen kausit-
taisen liikkeen maan sisällä sekä etätyöläisten ajankäytön painottumisen kaupunkiseu-
tujen reuna-alueille. Vakinaiset asuinpaikat ovat maantieteellisesti keskittyneet samaan 
aikaan kun rakennettu alue Suomessa on laajentunut esimerkiksi kesämökkien lisään-
tymisen myötä. (Vihinen, 2021.) Ihmiset jakavat aikansa yhä enemmän eri paikkakun-
tien välillä viettäessään arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa ja liikkuessaan näi-
den paikkojen välillä. (Tulevaisuuden kunta –reformi & a. s. s., 2018, s. 11).  

Monipaikkaisuuden lisääntymisen taustalla vaikuttavat pitkäaikaiset, globaalia jär-
jestystä kannattelevien perusrakenteiden siirtymät. Käytettävissä olevien raaka-ainei-
den, teknologian, osaamisen ja väestörakenteen muutokset ovat pakottaneet väestön 
suurempaan liikkuvuuteen sekä mahdollistaneet yhä useampien toimintojen aika- ja 
paikkariippumattomuuden. (Vihinen, 2021) Monipaikkaisuus on lisääntynyt muun 
muassa työn muutoksen, vapaa-ajan lisääntymisen, perhesuhteiden muutosten, kau-
pungistumisen voimistumisen sekä liikenne- ja viestintätekniikan kehityksen myötä. 
Myös maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen lisääntyminen sekä valtion toimin-
tojen alueellistaminen tukee monipaikkaisuutta.  (Rannanpää ym., 2022, s. 11). 

Monipaikkaisen väestön huomiointi muuttaa kuvaa Suomen väestörakenteesta, 
sillä nykyinen yhteen kotikuntaan perustuva väestötilastointi ei ota huomioon kausivä-
estön synnyttämää monipaikkaista asumista. Kausiasumisen valossa aluerakenteen ke-
hitys onkin aiemmin tiedettyä moninaisempaa. (Rannanpää ym., 2022, s. 115–116). 
Monipaikkaisuus tarjoaa mahdollisuuden kääntää väestökehityksen suuntaa ja muuttaa 
maalta yhä useammin kaupunkeihin suuntautuvien työmatkojen suuntaa. 

Työperäinen monipaikkaisuus on toistaiseksi huonosti tunnettu, mutta yleistyvänä 
pidetty ilmiö, johon vaikuttavat työn tekemisen muotojen ja työsuhteiden moninaistu-
minen, etätyöskentelyn lisääntyminen ja työn aika- ja paikkasidonnaisuuden heikkene-
minen (Kotavaara ym., 2020; Haukkala 2011). Työelämän, työtehtävien ja työnteon 



 

 
 

tapojen muutos on jo pitkään ollut työmarkkinoiden hallitseva piirre. (Rannanpää ym., 
2022). Etätyön ja verkkokauppojen suosion kasvu mahdollistaa työnteon tai ostosten 
teon maaseudulla, vaikka itse työpaikka sijaitsisi kaupungissa. Digitalisaation tuomat 
yritystoiminnan mahdollisuudet korostuvat erityisesti maaseudulla. Palvelujen tuotta-
minen ja etätyö onkin nostettu esille varteenotettavana vaihtoehtona maaseudulla asu-
vien toimeentulon lähteeksi. (Antikainen ym., 2017). 

Vuonna 2020 Kiinasta levinnyt koronapandemia (covid-19) käynnisti pandemian 
hallitsemiseen tähtäävien poikkeustoimien ja rajoituksien myötä laajamittaisen siirty-
misen etätyöhön. Pandemia nosti monipaikkaisuuden osaksi julkista keskustelua. Pan-
demiatilanteessa maaseutu on ollut yhä useammalle houkutteleva tilapäinen asuin- ja 
etätyöpaikka ja lähimatkailu on kasvattanut suosiotaan. Pandemian myötä vapaa-ajan 
asuntojen käyttö ja mökkikaupat ovat lisääntyneet voimakkaasti. Vapaa-ajan asuminen 
on osin muuttunut kakkosasumiseksi, joka ei rajaudu pelkästään vapaa-ajan tarpeisiin. 
Etä- ja paikkariippumattoman työn yleistyminen on lisännyt ja voi tulevaisuudessa en-
tisestään lisätä vapaa-ajan asumisen ja kakkosasumisen suosiota. (Rannanpää ym., 
2022). 

Monipaikkaisuus voi olla osa ratkaisua elinvoiman säilyttämiseksi hiipuvissa kun-
nissa, sillä sitä voidaan hyödyntää kuntien elinvoiman ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. 
Paikalliset toimijat, kuten kunta, yritykset ja muut yhteisöt yhdessä, tuottavat palveluja 
kunnassa oleskeleville henkilöille (Tulevaisuuden kunta -reformi & a. s. s., 2018, s. 
65). Monipaikkaisuus monipuolistaa elinkeinorakennetta sekä vahvistaa aluetalouksia 
ja elinvoimaa niillä alueilla, joille se kohdistuu. Esimerkiksi etätyökeskusten odotetaan 
parantavan maaseudun elinvoimaa, kun etätyön tekeminen mahdollistetaan ympäri 
maata. (Rannanpää ym., 2022).  
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2 Monipaikkaisuus ja etätyö kunnissa 

2.1 Monipaikkaisuuden ja etätyön käsitteet 

Tässä osiossa määritellään Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etä-
työskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hankkeen kuntaky-
selyn ja tämän raportin tärkeimmät käsitteet. 

 
Monipaikkaisuudella tarkoitetaan laajasti ihmisten elinympäristön koostumista 

useasta eri paikasta ja heidän säännöllisestä liikkumisestaan näiden paikkojen välillä. 
Monipaikkaisuus voi olla vapaaehtoista tai pakotettua (Haukkala, 2011). Monipaik-
kaisuus ilmenee vapaa-ajan asuntoina tai kakkosasuntoina, päivittäisen asiointiympä-
ristön ja työssäkäyntialueen ulkopuolella harrastamisena, opiskeluna toisella paikka-
kunnalla tai uusperheiden useampana kotina (Huovari ym., 2020). Monipaikkaisuus on 
fyysisen liikkumisen lisäksi myös elämäntapa, kulttuuri ja jokapäiväisten rutiinien ra-
kenne. Myös virtuaalinen ympäristö on nousemassa osaksi fyysisen monipaikkaisuu-
den keskustelua. (Haukkala, 2011). 

Monipaikkaisella asumisella tarkoitetaan sitä, että käytössä on kaksi tai useampia 
eri paikoissa sijaitsevia asuntoja, joissa asutaan ja yövytään vuororytmisesti (Rannan-
pää ym., 2022). Asumisen näkökulmasta monipaikkaisuudesta puhutaan muun muassa 
vapaa-ajan asumisena ja kausiväestönä, kakkosasumisena, osa-aikaisena asumisena, 
kakkoskotina tai moniasumisena (Rinne-Koski, 2021a).  

Monipaikkaisella työllä tarkoitetaan tapaa organisoida työtä niin, että työnteki-
jällä on useampi kuin yksi työnantajan osoittama työpiste, jossa hän työnantajan mää-
räyksen mukaan voi suorittaa työtään (Määttä, 2020). Työhön liittyviä monipaik-
kaisuuden muotoja ovat pitkistä työmatkoista johtuva monipaikkaisuus eli pendelöinti, 
kausityö ja etätyö (Rannanpää ym., 2022).  

Etätyöllä tarkoitetaan varsinaisen työpaikan ulkopuolella tehtyä ansiotyötä, joko 
yrittäjänä tai työntekijänä niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa (Rannanpää ym., 
2022). Etätyössä tai sen organisoinnissa käytetään apuna tietotekniikkaa. Etätyötä voi-
daan tehdä kotona tai esimerkiksi kunnan järjestämissä tiloissa, joissa on työskentely-
paikat ja tietoliikenneyhteydet etätyötä varten. Etätyötä voidaan tehdä säännöllisesti tai 
vain satunnaisesti. (Määttä, 2020). Tyypillisesti etätyö liittyy työpaikan joustaviin käy-
täntöihin, jotka antavat työntekijöille vapauksia päättää milloin, missä ja miten he työ-
tään tekevät (Blomqvist ym, 2020). 

Maaseudulla ja maaseutualueilla tarkoitetaan yhdyskuntarakenteen seurannan 
aineistojen (YKR) maaseutu-kaupunki -luokituksen mukaisia maaseutualueita Poh-
jois-Pohjanmaalla. Niitä ovat maaseudun paikalliskeskukset, kaupunginläheinen maa-
seutu, ydinmaaseutu sekä harvaan asuttu maaseutu. (Suomen ympäristökeskus, 2018). 

2.2 Monipaikkaisuus ja etätyö maaseutualueilla 

Erilaiset monipaikkaisuuden muodot näyttäytyvät eri tavalla merkittävinä maaseudulla 
kuin kaupungeissa. Siinä missä kaupunkialueilla tärkeimpiä monipaikkaisuuden muo-
toja ovat pendelöinti ja etätyö, maaseudulle leimallisempaa on vapaa-ajan asuminen. 
(Rannanpää ym., 2022). Maaseutu linkittyy useisiin monipaikkaisten ryhmiin: identi-
teetiltään maalaiset, etätyöläiset, vapaa-ajan asuminen maaseudulla, maaseudulla ta-
pahtuvat harrastukset (Haukkala, 2011, s. 41). Monipaikkainen väestö voi merkittäväs-
tikin muuttaa kuvaa Suomen väestörakenteesta alueittain, jonka johdosta esimerkiksi 



 

 
 

liikenteen, palveluiden, rakentamisen ja aluepolitiikan näkökulmasta on keskeistä huo-
mioida vakituisen väestön lisäksi myös alueittainen todellinen väestö (Rannanpää ym., 
2022, s. 56).  

Monipaikkaisen väestön vaikutus näkyy etenkin ns. mökkikunnissa, joissa väestö-
pohja saattaa kasvaa moninkertaiseksi yksittäisinä kuukausina. (Rannanpää ym., 
2022).  Monipaikkaiset asukkaat tuovat tuloja paikalliselle elinkeinoelämälle ja kunta-
taloudelle, nostavat kiinteistöjen arvoa ja auttavat paikallisen infrastruktuurin ja palve-
lujen ylläpidossa. Kakkosasukkaat myös elävöittävät paikallisyhteisöä ja tuovat sosi-
aalista pääomaa. (Pitkänen & Strandell, 2018, s. 15). 

Monipaikkainen asuminen on alkanut yleistyä jo viime vuosikymmeninä. Maaseu-
dulla kehitykseen on vaikuttanut erityisesti vapaa-ajan asuntojen rakentaminen. (Anti-
kainen ym., 2017, s. 12). Uusien vapaa-ajan asuntojen rakentamisen lisäksi mökkikanta 
lisääntyy, kun muusta asuinkäytöstä muutetaan rakennuksia vapaa-ajan asunnoiksi. 
Yhteiskunnan kaupungistuminen ja ikääntyminen todennäköisesti lisäävät maaseudun 
vapaa-ajan asumisen suosiota tulevaisuudessa (Pitkänen & Strandell, 2018).  

Keskimääräinen vapaa-ajan asunnolla vietetty vuorokausimäärä on kasvanut huo-
mattavasti ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan (Voutilainen ym., 2021). Tietoliiken-
neyhteyksien ja työelämän muutosten myötä vapaa-ajan asuminen näyttää muuttuneen 
osin kakkosasumiseksi, joka ei rajaudu pelkästään vapaa-ajan tarpeisiin. Vapaa-ajan 
asuntojen varustetason ennustetaan jatkavan parantumistaan ja mökkejä varustellaan 
myös etätyötä varten etä- ja paikkariippumattoman työn yleistyessä. (Rannanpää ym., 
2022). Kunnat voivat myöntää luvan kesämökkien vakituiseen asuinkäyttöön muutta-
miselle. Vapaa-ajan asunnolla voi asua myös epävirallisesti, vaikka käyttötarkoituksen 
muutosta ei olisi haettu tai siihen on saatu kielteinen päätös (Vepsäläinen ym. 2015). 

Monipaikkaisuuteen liittyy usein keskustelu paikkariippumattomuutta lisäävästä 
digitalisaatiosta. Digitalisaatio mahdollistaa etätyön tekemisen, asioiden hoitamisen ja 
palveluiden käyttämisen verkon kautta. (Rinne-Koski, 2021b, s. 205). Etätyömahdol-
lisuuksien paraneminen voi lisätä työelämän joustavuutta ja mahdollistaa monipaik-
kaisen elämän esimerkiksi silloin, kun töitä voi tehdä vapaa-ajan asunnolta käsin. Toi-
saalta etätyö vähentää liikkuvan työn tai työasuntojen tarvetta, ja siten päinvastoin vä-
hentää monipaikkaisuutta. (Rannanpää ym., 2022; Pitkänen & Strandell, 2018)   

Koronapandemian aiheuttama laaja-alainen etätyöhön siirtyminen on näkynyt va-
paa-ajan asunnoilla. Mökkibarometrissa 2021 (Voutilainen ym., 2021) etätyötä vapaa-
ajan asunnolta tehneiden osuus niistä työssäkäyvistä, joille etätyö oli mahdollista, oli 
43 prosenttia. Vuoden 2016 Mökkibarometrissa (FCG Finnish Consulting Group Oy, 
2016) vastaava osuus oli 7 prosenttia. Etätyö voikin olla yksi monipaikkaista asumista 
tukeva tekijä, jolla kunnat voivat kilpailla asukkaista (Rinne-Koski, 2021b). 

Etätyöhön liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita on toteutettu muun muassa Etelä-
Pohjanmaalla: Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa Etätyöpisteet elinvoiman 
kasvualustoina -teemahankkeen on luoda Suomeen koko maan kattava etätyöpisteiden 
verkosto ja tuottaa tietoa etätyöpisteiden kehittäjien ja aluekehittäjien käyttöön (Aisa-
pari ry, 2022). Rural working hub: creating communal working spaces for entrepre-
neurs and telecommuters -hankkeen 2019–2021 tavoitteena oli edistää etätyön tekemi-
sen mahdollisuuksia maaseudulla ja tarjota työyhteisö maaseudulla etätyötä tekeville. 
Hankkeen loppujulkaisuun on koottu ohjeita ja vinkkejä etätyötilojen perustajille. 
(Leader Aisapari, 2022). 

Palveluiden saatavuus harvaan asutulla alueella saattaa rajoittaa etätyöskentelyä ja 
sen edellytyksiä. Palveluiden ja infrastruktuurin saatavuus voi vaikeuttaa ja rajoittaa 
myös vapaa-ajan asumista, sillä harvaan asutulla alueella välimatkat niin kauppa- kuin 
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terveyspalveluihin voivat muodostua pitkiksi. (Rannanpää ym., 2022). Vapaa-ajan asu-
misen keskittyminen loma-aikoihin voi aiheuttaa talouden ja tulojen kausivaihtelua, 
kausiluontoista hintojen nousua tai ongelmia paikallisten palveluiden ja infrastruktuu-
rin ylläpidolle (Pitkänen ym., 2015). Väestön elinpiirin kasvamisen ja monipaikkaisuu-
den lisääntymisen myötä saavutettavuuden kysymykset korostuvat sekä tietoliikenne- 
että tieverkon suhteen (Antikainen ym., 2017). Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat mo-
nipaikkaisuuden edellytys, jotka mahdollistavat siirtymisen etätyöhön ja laajemmin ta-
loudellisen toiminnan hajauttamisen (Kuisma & Sauri, 2021). Kaikille alueille, eten-
kään harvaan asutuille alueille laajakaistayhteydet eivät kuitenkaan rakennu markki-
naehtoisesti. Vuoden 2022 alussa astui voimaan laki kiinteän laajakaistan rakentamisen 
tuesta, jota myönnetään niille alueille, joilla kaupallista tarjontaa ei todennäköisesti ta-
pahdu. (Liikenne- ja viestintävirasto, 2022). 

 
  



 

 
 

3 Selvityksen tavoitteet 

3.1 Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen 

keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hanke 

Tämä selvitys on osa ELY-keskuksen rahoittamaa Maaseudun monipaikkaisen asumi-
sen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) 
-hanketta. Hankkeen toteuttaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö sekä Kerttu 
Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE. Hankkeen toiminta-aika on 
1.1.2020-31.12.2022. 

MOPPI-hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kun-
tien, asukkaiden ja yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja muutoksen tuomien uu-
sien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeessa selvitetään monipaikkaisen asumi-
sen, yrittämisen ja etätyön edistämisen nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia sekä tunnis-
tetaan havaittuja haasteita Pohjois-Pohjanmaan kuntien, yritysten ja eri asukaskohde-
ryhmien näkökulmasta. Hankkeen tarkoituksena on luoda tietopohjaa sekä nostaa esiin 
keinoja ja jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää erityisesti Pohjois-Pohjan-
maan ydin- ja harvaan asutun maaseudun säilymistä ja kehittymistä houkuttelevana, 
vetovoimaisena ja monipuolisena asuin- ja työympäristönä. Lisäksi tavoitteena on 
edistää maaseudun kytkeytymistä digitaaliseen muutokseen. Hanke pyrkii tuottamaan 
aihepiiristä ajankohtaista selvitystietoa, jota kohderyhmät voivat hyödyntää aluekehit-
tämisessä sekä lisäämään kohderyhmien ymmärrystä ilmiöstä, sen mahdollisuuksista 
ja kehityssuunnista. Hankkeen yhteydessä kootaan yhteen keinovalikkoa alueen toimi-
joiden käyttöön. 

3.2 Selvityksen tavoitteet 

Selvityksen laadullisena tavoitteena on selvittää kuntien monipaikkaisuuden ja etätyön 
edistämiseen liittyviä toimenpiteitä, mahdollisuuksia ja haasteita. Hankkeen tuottaman 
tiedon avulla alueen kunnat voivat huomioida, tunnistaa ja ennakoida monipaikkaisen 
asumisen ja etätyön erilaisia mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Hankkeen tuloksia voi-
daan hyödyntää myös aluekehitystyössä ja alueellisessa edunvalvonnassa. MOPPI-
hankesuunnitelman mukaan hankkeessa valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan 
Pohjois-Pohjanmaan kunnille suunnattu kysely ja täydentäviä haastatteluja. Hanke-
suunnitelman perusteella verkkokyselyn ja haastatteluiden tarkoituksena oli etsiä vas-
tauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 
• Miten kunta edistää ja tukee monipaikkaisen työn ja etätyön edellytyksiä omissa 

palveluissaan tai muiden tuottamien palveluiden osalta? 
• Miten monipaikkaisen maaseutuasumisen esteitä voitaisiin poistaa ja helpottaa 

monipaikkaisten asujien arkea esim. kunnan palvelutuotannossa? 
• Miten vapaa-ajan asunnon käyttöä etätyöhön voidaan edistää? Miten voitaisiin 

lisätä siellä vietettävää aikaa? Millaisia haasteita on havaittu? 
• Miten maaseudulla jo asuvien tai sinne muuttamaan kiinnostuneiden mahdolli-

suutta tehdä etätyötä voidaan tukea (esim. yhteistilat, asuinpaikasta riippumat-
tomat palvelut, tyhjien asuintalojen ja pientalojen vuokraaminen)? 

• Mitä kunnissa tehdään jo nyt ja mitkä keinot on havaittu toimiviksi? Mitä haas-
teita on havaittu?  
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• Miten maaseudulta käsin toimivien yritysten mahdollisuuksia tarjota etätyötä 
tai siihen sopivia tiloja (esim. matkailijoille ja muualla asuville etätyömökkejä) 
voidaan edistää? Mitä haasteita on havaittu? 

• Miten kunta edistää / tukee maaseudulla asuvien tai sinne muuttamisesta kiin-
nostuneiden henkilöiden mahdollisuuksia käynnistää, kehittää ja kasvattaa lii-
ketoimintaa? 

• Miten kunnan maankäytön suunnittelussa näkyy monipaikkaisuuden ja etätyön 
uudet mahdollisuudet? 

• Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia kunnassa on tunnistettu matkailuun ja 
muihin elinkeinoihin liittyvästä monipaikkaisuudesta ja etätyöstä? Kenen vas-
tuulla tarvittavat muutokset esim. palveluiden tuottamisen osalta ovat? Mitä 
voidaan tehdä kunnan tai maakunnan omin päätöksin? 

• Mitkä asiat edellyttävät laajempaa yhteiskunnallista muutosta, esimerkiksi 
muutoksia lainsäädäntöön? 

  



 

 
 

4 Selvityksen toteutus 

4.1 Verkkokyselyn toteutus 

Verkkokyselyn laatimisen tausta-aineistona toimii kirjallinen verkko- ja muu aineisto. 
Verkkokyselyn kysymysten valinnat, vastausvaihtoehtojen muotoilu sekä sanavalinnat 
perustuvat hankehakemuksessa määriteltyjen alustavien kysymyksien lisäksi hankkeen 
aikaisemmissa vaiheissa ja seurantaryhmässä esiin nousseisiin kysymyksiin. Tavoit-
teena oli noin 15 minuutissa täytettävä kysely, joka kattaisi selvitykselle asetetut laa-
dulliset ja määrälliset tavoitteet. Kuntakyselyn määrällinen tavoite oli 50 vastausta. 
Kyselyn kysymysrunko on Liitteessä 1. 

Kuntakysely toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla. Tutkimustiedote ja kutsu 
verkkokyselyyn lähetettiin sähköpostitse kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjaa-
moihin. Pyysimme välittämään tiedotteen ja kutsun eteenpäin kuntien työntekijöille. 
Saateviestissä toivoimme vastauksia eri toimialojen edustajilta. Tavoitteena oli saada 
kyselyyn useita vastauksia kuntaa kohden. Jokainen kyselyyn osallistuja vahvisti luke-
neensa ja ymmärtäneensä tutkimustiedotteen, johon oli linkki kyselyn alussa. Vastaajia 
pyydettiin lukemaan huolellisesti ennen kyselyä olevan käsiteosio, jossa määriteltiin 
kyselyn tärkeimmät käsitteet. Kyselyn tulokset on esitelty luvussa 5. 

Kysely avattiin 02.03.2022 ja alkuperäiseksi vastausten takarajaksi asetettiin 
18.03.2022. Kyselystä lähetettiin muistutusviesti 21.3.2022 ja vastausaikaa jatkettiin 
28.03.2022 asti. Tähän mennessä vastauksia oli kertynyt 116. Toiseen takarajaan men-
nessä vastauksia ei saatu lisää. Tämän jälkeen kyselykutsu lähetettiin suoraan yhteys-
henkilöille niihin kuntiin, joista vastauksia ei ollut vielä saatu. Vastausaikaa jatkettiin 
04.04.2021 asti. Kolmanteen takarajaan mennessä vastauksia saatiin neljä lisää. Yh-
teensä vastauksia saatiin siten 120. 

4.2 Syventävien haastattelujen toteutus 

Verkkokyselyn yhteydessä vastaajat saivat halutessaan ilmoittaa yhteystietonsa syven-
tävää haastattelua varten. Lisäksi haastattelukutsu lähetettiin Oulun kaupungin edusta-
jille. Tavoitteena oli 5–8 haastattelua. Haastattelut (n=8) tehtiin yksitellen noin 30–60 
minuutin mittaisina etähaastatteluina. Haastateltaviksi valittiin eri kuntien työntekijöitä 
eri puolilta maakuntaa mahdollisimman monipuolisen kokonaiskuvan muodosta-
miseksi. Haastateltavina oli eri alojen viranhaltijoita kuudessa eri kunnassa.  

Haastattelut toteutettiin touko-kesäkuussa 2022. Haastatteluissa syvennettiin verk-
kokyselyn teemoja eli maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön li-
sääntymisen nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia kunnan toiminnassa. Haastateltavilta 
kysyttiin näkemyksiä verkkokyselyssä esiin tulleista toimenpide-ehdotuksista, kuten 
vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksista ja verotuksen muuttamisesta. 
Haastatteluissa käsiteltiin myös kuntien monipaikkaisuuteen liittyvää markkinointia, 
tiedotusta ja viestintää. Haastattelut nauhoitettiin ja purettiin kirjalliseen muotoon lit-
teroimalla. Haastatteluaineisto tiivistettiin ja keskeiset havainnot taulukoitiin kunnit-
tain. 
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5 Verkkokyselyn tulokset 

5.1 Kyselyn taustatiedot 

Kyselyyn saatiin kaikkiaan 120 vastausta.  Kaksi vastausta poistettiin, koska vastaajat 
eivät olleet vastanneet annetun ohjeen mukaisesti työskentelykuntansa perusteella tai 
vastaukset eivät liittyneet kyselyn aihepiiriin. Kyselyn aineisto koostuu siten 118 vas-
taajan vastauksista 24 eri Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Kyselyn ensimmäisenä taus-
tatietona tiedusteltiin vastaajan työntekokuntaa. Vastaajat valitsivat työntekokunnan 
valmiista vaihtoehdoista. Aineistoa saatiin lähes kaikista Pohjois-Pohjanmaan 30 kun-
nasta, joten kyselyaineistosta muodostuu alueellisesti kattava kuva. Tietyistä kunnista 
saatiin vastauksia moninkertaisesti verrattuna muihin kuntiin, joten näissä kunnissa 
työskentelevien vastaajien ryhmät ovat otoksessa yliedustettuina (kuva 1).  

 

 
Kuva 1. Kuntakyselyyn vastanneet kunnat sekä vastaajien lukumäärä työntekokunnittain.  

Toisena taustatietona vastaajaa pyydettiin kuvaamaan kunnan väestökehityksen 
suuntaa. Vastaajaa ohjeistettiin valitsemaan valmiista vaihtoehdoista parhaiten sopiva. 
Vastaajista kaksi viidesosaa (n=46) arvioi työntekokuntansa väestökehityksen kasva-
vaksi. Kolmasosa vastaajista (n=40) arvioi väestökehityksen väheneväksi. Kuvassa 2 
on esitetty vastausten jakauma. 

 



 

 
 

 
Kuva 2. Vastausten jakautuminen kunnan väestökehityksen suuntaa koskeviin vastausvaihtoehtoihin. 

Kolmantena taustatietona vastaajaa pyydettiin valitsemaan vaihtoehdoista ne kun-
nan toimialat, jolla vastaaja työskentelee. Vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon. 
Eri vaihtoehtoihin vastattiin yhteensä 131 kertaa eli vastaajaa kohden valittiin keski-
määrin 1,1 vaihtoehtoa.  Yli puolet vastaajista valitsivat toimialakseen koulutus- ja 
varhaiskasvatuksen (n=35), sosiaali- ja terveyspalvelut (n=36), tai hallinnon (n=20). 
Muuten vastaukset jakautuivat jokseenkin tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken (kuva 3). 
Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi annettiin 9 avointa vastausta: asiakaspalvelu, tekni-
nen- ja ympäristötoimi (n=2), työllisyys (n=2), työtön, keittiö, rakennusvalvonta ja 
maaseutupalvelut. 

 

 
Kuva 3. Vastausten jakautuminen toimialoittain. 

Viimeisenä taustatietona selvitettiin vastaajan ammattinimikettä, jota vastaajat ku-
vailivat avoimella vastauksella. Vastauksia saatiin 107. Vastaajien antamat ammatti-
nimikkeet muutettiin Tilastokeskuksen käyttämää ammattiluokitusta (Tilastokeskus, 
n.d.) vastaavaksi. Kyselyyn vastanneiden ammatteja olivat erityisasiantuntijat (n=44), 
asiantuntijat (n=25), johtajat (n=17), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (n=10), pal-
velu- ja myyntitekijät (n=10) ja maanviljelijät/metsätyöntekijät ym. (n=1). 
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5.2 Kunta ja monipaikkaisuus 

Toisessa osiossa selvitettiin kunnan monipaikkaisuuteen liittyvää toimintaa ja asen-
neilmapiiriä. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan sitä, suhtaudutaanko monipaikkaisuuden 
mahdollisuuksiin ja sen edistämiseen kunnassa myönteisesti. Suurin osa vastaajista ar-
vioi suhtautumisen täysin (n=24) tai jokseenkin (n=50) myönteiseksi (kuva 4).  

 

 
Kuva 4. Vastausten jakautuminen väittämässä ”Monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin ja sen edistämiseen 
suhtaudutaan kunnassani myönteisesti”. 

Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin kuvailemaan kunnassa toteutettuja, monipaikkai-
suuteen liittyviä toimenpiteitä niiden toteuttamisasteen mukaan.  Suurin osa vastaajista 
kuvaili sähköisten palveluiden tarjoamista parhaillaan toteutettavaksi (n=72) tai aikai-
semmin toteutetuksi (n=16) toimenpiteeksi. Tietoliikenneyhteyksiä kehitetään parhail-
laan (n=34) tai on parannettu jo aikaisemmin (n=41) suurimmassa osassa vastanneiden 
kuntia. Myös matkailupalveluita kehitetään parhaillaan (n=57) tai on kehitetty jo aikai-
semmin (n=12) suurimmassa osassa vastanneiden kuntia. Etätyötilojen tarjoamista ku-
vaillaan kolmasosassa vastauksia parhaillaan toteutettavaksi (n=26) tai aikaisemmin 
toteutetuksi (n=12) toimenpiteeksi. Kolmasosa vastauksista kuvailee markkinointia 
uusien monipaikkaisesti työskentelevien tai asuvien henkilöiden houkuttelemiseksi 
joko parhaillaan toteutettavaksi (n=32) tai toteutetuksi (n=6) toimenpiteeksi. 

Kaksi viidesosaa vastanneista on merkinnyt kunnan henkilöstön osaamisen kehit-
tämisen toteutumattomaksi toimenpiteeksi (n=46). Myös julkisten liikenneyhteyksien 
parantaminen oli useiden vastaajien mukaan kunnassa toteutumaton toimenpide 
(n=45). Kaksi kolmasosaa vastanneista ei osannut sanoa liikkuvien palveluiden tarjoa-
misen tilanteesta (n=76). Yli puolet vastaajista ei osannut kertoa paikkakunnalle muut-
tavien auttamisesta muuttajapalveluista (n=65). Kuvassa 4 esitetään vastausten ja-
kauma vaihtoehdoittain. 

Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi annettiin 5 avointa vastausta. Aikaisemmin toteu-
tetuiksi toimenpiteiksi vastattiin etäkoulu korona-aikana ja oppilaiden vanhempien tu-
keminen etäkoulussa sekä työntekijän mahdollisuus sopia etätyöstä. Parhaillaan toteu-
tettaviksi toimenpiteiksi vastattiin mm. etätyö kotoa käsin, mahdollisuus tehdä työtä 
saman työnantajan eri toimipisteissä (paloasemat). Toteutumattomaksi toimenpiteeksi 
eräs vastaaja vastasi opiskelun. 
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Kuva 5. Kunnassa toteutettavat monipaikkaisuuden edistämistoimet. 

Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin valitsemaan vaihtoehdoista ne kunnan toimialat, 
jotka edistävät monipaikkaisuutta kunnassa. Vastaaja sai valita useamman vaihtoeh-
don. Eri vaihtoehtoihin vastattiin yhteensä 216 kertaa eli vastaajaa kohden valittiin kes-
kimäärin 1,8 vaihtoehtoa.  Kunnan monipaikkaisuutta edistävistä toimialoista eniten 
vastauksia keräsi hallinto (n=33), mutta muuten vastaukset jakaantuivat jokseenkin ta-
saisesti eri toimialojen kesken (kuva 6). Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi annettiin 2 
avointa vastausta: tekninen ja ympäristötoimi sekä rakennusvalvonta.  
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Muu, mikä?

Millaisia monipaikkaisuuteen liittyviä toimenpiteitä kunnassasi toteutetaan?

Ei ole toteutettu Toteutetaan parhaillaan Aikaisemmin toteutettu toimenpide En osaa sanoa
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Kuva 6. Monipaikkaisuutta edistävät toimialat kunnassa. 

Kolmasosa vastaajista (n=42) ei osannut sanoa, onko monipaikkaisuuden edistämi-
nen osa kunnan nykyistä kuntastrategiaa (kuva 7). Vastaajista yhteensä neljäsosa oli 
joko täysin (n=7) tai jokseenkin samaa mieltä (n=23), kun taas toinen neljäsosa joko 
täysin (n=11) tai jokseenkin eri mieltä (n=18).  

 

 
Kuva 7. Vastausten jakauma väittämäasteikolla koskien monipaikkaisuutta osana nykyistä kuntastrategiaa. 

Monipaikkaisuuteen liittyvää yhteistyötä selvitettiin kolmella kysymyksellä. En-
nen kysymyksiä vastaajalle avattiin yksityisen ja kolmannen sektorin käsitteet. Yksi-
tyisellä sektorilla tarkoitetaan yksityisomistukseen ja yritystoimintaan perustuvaa osa-
aluetta. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan järjestöjä, yhdistyksiä, osuuskuntia ja sää-
tiöitä. Siihen luetaan myös naapuruusyhdistykset, urheiluseurat, virkistysyhdistykset, 
yhdyskuntien paikallisyhdistykset, avustusjärjestöt, kirkot, ammatilliset järjestöt, 
avustussäätiöt ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. 

Suurin osa vastanneista ei osannut sanoa, onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden 
edistämiseksi yhteistyöhankkeita naapurikuntien (kuva 8), yksityisen sektorin (kuva 9) 
tai kolmannen sektorin kanssa (kuva 10). Neljäsosa vastaajista (n=28) vastasi, ettei 
kunta ole tehnyt yhteistyöhankkeita naapurikuntien kanssa. Vähemmistö vastaajista 
vastasi, että kunta on tehnyt yhteistyöhankkeita naapurikuntien kanssa (n=13) tai että 
on tavoitteena (n=6). (Kuva 8). 

Koulutus ja 
varhaiskasvatus; 22

Kulttuuri-, nuoriso-, 
kirjasto- ja liikuntapalvelut; 

23

Kaupunkisuunnittelu, 
maankäyttö; 19

Vesi- ja jätehuolto; 5

Ympäristöpalvelut; 9

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut; 14

Palo- ja pelastustoimi; 
5

Hallinto; 33

Elinkeinot; 25

Muu, mikä?; 2

Ei mikään; 6

En osaa sanoa; 53

Kunnassani monipaikkaisuutta edistävä toimiala on...
Vastausten lukumäärä: 216
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Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

En osaa sanoa

Monipaikkaisuuden edistäminen on osa kunnan nykyistä kuntastrategiaa.



 

 
 

 
Kuva 8. Vastaukset kysymykseen ”Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhankkeita 
naapurikuntien kanssa?” 

 
Kuudesosa vastaajista (n=17) vastasi, että kunta on tehnyt yhteistyöhankkeita yk-

sityisen sektorin kanssa. Kuudesosa vastaajista (n=18) vastasi kieltävästi. (Kuva 9). 
 

 
Kuva 9. Vastaukset kysymykseen ”Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhankkeita 
yksityisen sektorin kanssa?” 

Kuudesosa vastaajista (n=18) vastasi, ettei kunta ole tehnyt yhteistyöhankkeita kol-
mannen sektorin kanssa (kuva 10). 
 

 
Kuva 10. Vastaukset kysymykseen ”Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhank-
keita kolmannen sektorin kanssa?” 

Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin kertomaan avoimella vastauksella, mitkä kunnan 
tuottamat palvelut edistävät monipaikkaista asumista kunnassa. Vastauksia tuli yh-
teensä 41. Yksittäisistä palveluista vastauksissa eniten korostuu tietoliikenneyhteyk-
sien parantaminen, kuten kuituyhteyksien rakentaminen. Myös kaavoitus, mahdolli-
suus muuttaa vapaa-ajan asunnot vakituisiksi asunnoiksi ja tonttitarjonta nähdään mo-
nipaikkaista asumista edistävinä palveluina. Lisäksi vastauksissa toistuvat muun mu-
assa työskentelytilat ja erilaiset koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut. Joidenkin 
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6

28

71

Kyllä

Ei vielä, mutta on tavoitteena

Ei

En osaa sanoa

Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhankkeita 
naapurikuntien kanssa?

17

5

18

78

Kyllä

Ei vielä, mutta on tavoitteena

Ei

En osaa sanoa

Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhankkeita 
yksityisen sektorin kanssa?

11

7

18

82

Kyllä

Ei vielä, mutta on tavoitteena

Ei

En osaa sanoa

Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhankkeita 
kolmannen sektorin kanssa?
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vastanneiden mukaan monipaikkaista asumista edistäviä palveluita ei kunnassa ole. 
Mainitut palvelut esitetään taulukossa 1.  
 
Taulukko 1. Mitkä kunnan tuottamat palvelut edistävät monipaikkaista asumista kunnassasi? 

Tietoliikenneyhteydet ja 
laitteet 

n=18 Hyvät tietoliikenneyhteydet (n=8) / Kattava laajakaistaverkko koko kunnan 
alueella (n=2) 
Kuituyhteyksien rakentaminen ja rahoittaminen (n=4) / Kuituverkon rakenta-
minen yhtiön kautta (n=2) 
Joki-ICT:n tarjoamat laitteet ja netti 
Kunnan alueella toimii osuuskunta, jonka tavoite on tarjota valokuituyhteyttä. 

Kaavoitus ja tekniset 
palvelut 

n=10 Kaavamuutoksilla sallitaan pysyvä asuminen loma-asumiseen tarkoitetuilla 
alueilla / Mahdollisuus muuttaa vapaa-ajan asunnot vakituisiksi asunnoiksi  
Matkailualueen rakentaminen 
Kaavoitus / Kaavoitus vapaa-ajan asukkaille / Aktiivinen asuinalueiden kaa-
voittaminen 
Tonttitarjonta / Uusia tontteja yrityksille 
Tekniset palvelut / Rakennusvalvonta myöntämät rakennusluvat uusille asun-
noille 

Työskentelytilat n=7 Etätyöskentelypaikat (esim. vuokrattavat toimistotilat) (n=2) 
Etätyötilojen tarjoaminen (n=2) / Etätyöpisteet  
Toimistohotelli 
Luova studio 

Koulutus-, kulttuuri- ja 
vapaa-ajanpalvelut 

n=6 Sivistystoimi 
Sopimus etälukion toiminnasta, yläkoulussa yrittäjyysluokka ja tulevaisuu-
dessa liikuntaluokka 
Varhaiskasvatus 
Nuorisopalvelut 
Hyvät harrastusmahdollisuudet / Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja 
kulttuuripalvelut / Kulttuuriala / Vapaa-ajanpalvelut 

Digitalisaatio ja sähköi-
nen asiointi 

n=5 Kunnan kanssa asioiminen sähköpostitse 
Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi, varhaiskasvatuksen sähköiset palve-
lut/asiointi, sähköinen tonttivaraussysteemi ja asuntojen vuokraus sähköisesti 
Sähköisiä kanavia mm. rakennus- sekä jätehuoltoviranomaisen kanssa asioi-
miseen 
Tietohallinto 
Digitalisaatioon liittyvät kehittämistoimenpiteet 

Kulkuyhteydet ja infra n=5 Infraan liittyvät palvelut 
Liikenneyhteydet (maanteiden kunto) 
Julkisten kulkuyhteyksien kehittäminen (n=2) 
Kulkuyhteydet lentokentille ja rautatieasemille ovat ok, mutta pitäisi olla pa-
rempi 

Asuntopalvelut ja 
vuokra-asuminen 

n=4 Asuminen / Asuntopalvelut 
Vuokra-asumisen edistäminen / Uutta vuokratalotuotantoa 

Matkailupalvelut n=4 Matkailupalvelut / Matkailuala 
Matkailukeskuksen kehittäminen / Matkailun kehittäminen 

Viestintä ja markki-
nointi 

n=3 Viestintä ja markkinointi 
Muuttaja- ja asukasmarkkinointi 

Yleinen palveluiden ke-
hittäminen 

n=3 Toimivat palveluverkostot 
Saavutettavien palveluiden kehittäminen / Liikkuvat palvelut 

Sosiaali- ja terveyden-
huoltopalvelut 

n=3 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut 
Terveyskeskus palvelee myös ulkopaikkakuntalaisia sujuvasti 
Sairaalapalvelut hyvät ja toimivat, varmistettava että myös jatkossa pysyvät 
hyvinä 

Asettautumispalvelut  n=2 Asettautumispalvelut / Muuttajapalvelut 

Elinkeinopalvelut n=2 Elinkeinopalvelut (n=2) 

Etätyömahdollisuudet n=2 Etätyömahdollisuus kunnan tehtävissä / Etätyöohje on uudistettu 

Johtaminen n=1 Positiivinen johtaminen 

Muut n=6 Kaikki / Ei mikään (n=2) / Ei niitä ole (n=2) / Työntekokuntani on eri kuin 
asuinkuntani, en käytä työntekokuntani palveluita, joten en osaa sanoa 

 1Vastaukset, joissa mainitaan enemmän kuin yksi asia, on jaettu osiin. Vastausten osat on jaettu eri 

alaluokkiin sisällön perusteella. Vastauksia on myös tiivistetty. 



 

 
 

Vastaajaa pyydettiin kertomaan avoimella vastauksilla monipaikkaista työtä edis-
tävistä, kunnan tuottamista palveluista. Vastauksia tuli yhteensä 39. Useat vastaajat 
vastasivat samoin kuin kysymykseen monipaikkaista asumista edistävistä kunnan pal-
veluista. Monipaikkaista asumista tukevien palveluiden tapaan monipaikkaista työtä 
edistävänä palveluna aineistossa toistuivat toimivat tietoliikenneyhteydet. Lisäksi vas-
tauksissa toistuvat uudet etätyömahdollisuudet ja työnteon tavat, kuten työtehtävien 
uudelleenmiettiminen ja etätyösopimus. Myös erilaisia etätyön tarvitsemia palveluita 
ja etätyötiloja mainitaan vastauksissa. Eräs vastaajista toteaa etätyötiloista: ”Etätyöti-
lojen tarjoamista kokeiltu 2019 vuoden lopulla, jolloin käyttäjiä ei ollut monta ja ko-
keilu päättyi. Tällä hetkellä ei ole ollut käytettävissä sopivia tiloja uudelle kokeilulle, 
mutta aika muutoin luultavasti olisi otollisempi ko. tarjonnalle”. Vastauksissa mainitut 
palvelut esitetään taulukossa 2.  

 
Taulukko 2. Mitkä kunnan tuottamat palvelut edistävät monipaikkaista työtä kunnassasi? 

Tietoliikenneyhteydet n=11 Hyvät tietoliikenneyhteydet (n=8) / Laajakaista haja-asutusalueelle 

Kuituyhteyksien rakentaminen ja rahoittaminen / Koko kuntaa koskeva 
valokuituhanke, johon kaikilla halukkailla oli mahdollisuus lähteä mu-
kaan 

Etätyömahdollisuudet 
ja työnteon tavat 

n=8 Etätyösuositus / Etätyömahdollisuus (n=2) / Etätyömahdollisuus, VPN-
yhteydet, Microsoft O365-pilvipalveluun siirtyminen, etätyökulttuurin 
muodostuminen korona-aikana (siirtyminen teams-kokouksiin, hybridiko-
kouksiin, etäkahvitauot yms.), sähköinen rekrytointiprosessi ym.  
Hybridityösopimus 
Työtehtävien rutiinien tarpeellisuuden miettiminen ja tarvittaessa turhien 
vaiheiden karsiminen / Jokainen toimiala pitää katsoa läpi, pitää arvioida 
kunnan osaamistarpeita ja rakentaa työtehtäviä niin, että ne tyydyttävät 
osaajien rekrytointia 
Kaikki palvelut, joissa monipaikkainen työ on mahdollista, ovat käsittääk-
seni monipaikkaisuuden kannalla 

Etätyöpalvelut ja -tilat n=7 Etätyötilojen tarjoaminen / Etätyöskentelypaikat (esim. vuokrattavat toi-
mistotilat) 
Toimistohotelli 
Etätyölaitteistot 
Tavoitteena uusi yrityskeskus, jonka osana tarjotaan etätyöpisteitä ja kiin-
teämpiä toimipisteitä niille, jotka haluavat kodin rauhoittaa vapaa-ajalle 
Kunnan omien työntekijöiden mahdollisuus saada väliaikainen työpiste 
kunnanvirastosta sekä tietoyhteydet etätyöskentelyyn 
Etätyötilojen tarjoamista kokeiltu 2019 vuoden lopulla, jolloin käyttäjiä ei 
ollut monta ja kokeilu päättyi. Tällä hetkellä ei ole ollut käytettävissä so-
pivia tiloja uudelle kokeilulle, mutta aika muutoin luultavasti olisi otolli-
sempi ko. tarjonnalle 

Kaavoitus ja tontti-
tarjonta 

n=4 Kaavamuutoksilla sallitaan pysyvä asuminen loma-asumiseen tarkoite-
tuilla alueilla 
Ketterä kaavoitus / aktiivinen asuinalueiden kaavoittaminen 
Edulliset tontit 

Koulutus-, kulttuuri- ja 
vapaa-ajanpalvelut 

n=4 Varhaiskasvatus 
Sivistyspalvelut 
Hyvät harrastusmahdollisuudet 
Hyvät kirjastopalvelut 

Kulkuyhteydet ja infra n=4 Julkisten kulkuyhteyksien kehittäminen (n=2) 
Liikenneyhteyksien varmistaminen 
Infran kehittäminen, myös kunnan haja-asutusalueet huomioiden 

Asuntopalvelut ja 
vuokra-asuminen 

n=3 Asuntopalvelut 
Vuokra-asumisen edistäminen / Vuokra-asuntohakemukset ja niiden vas-
taanotto 

Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut 

n=3 Toimivat terveyspalvelut / Sote-palvelut 
Terveyspalveluita voivat käyttää ulkopaikkakuntalaiset 

Viestintä ja markki-
nointi 

n=3 Muuttaja- ja asukasmarkkinointi / Asukasmarkkinointi 
Dynaaminen viestinta 
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Asettautumispalvelut n=2 Asettautumispalvelut / Muuttajapalvelut 

Digitalisaatio ja 
sähköinen asiointi 

n=2 Digiosallisuushankkeessa edistetään kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja 
yhdistysten kuntademokratian digitalisaatiota ja digitaalisia osallistumis-
mahdollisuuksia 
Tonttimyynti etäyhteydellä 

Elinkeinopalvelut n=2 Elinkeinopalvelut / Elinkeinopalvelut kehittävät yhteistyötä yritysten 
kanssa. 

Johtaminen n=2  Positiivinen johtaminen / Johtamisen ajantasaisuus niin luottamushenkilö- 
kuin kunnan johdon osalta 

Matkailupalvelut n=2 Matkailupalvelut 
Matkailukeskuksen kehittäminen 

Muut palvelut n=5 Toimivat palveluverkostot  
Hyvät kauppapalvelut 
Siivous- ja ruokapalvelut 
Yhteisöllisyys ja paljon mökkejä ja mummoloita joissa tehdä esim. etä-
työtä 

Muut n=4 Ei niitä ole / Ei mitkään / Kts. edellisen kysymyksen 13 vastaus (n=2) 

 
Vastaajia pyydettiin kertomaan avoimella vastauksella monipaikkaisuuden edistä-

misen haasteista kunnan toiminnoissa. Vastauksia kertyi yhteensä 42. Yksittäisistä 
haasteista vastauksissa eniten korostuvat ”vanhat” ajatusmallit ja asenteet etätyötä koh-
taan sekä tiedonpuute monipaikkaisuuden merkityksestä. Myös etätyömahdollisuudet 
ja työnteon tavat haastavat vastausten mukaan monipaikkaisuuden edistämistä kun-
nassa, sillä tietyt alat tai työtehtävät eivät voi toimia monipaikkaisesti. Lisäksi esimies- 
ja johtotasolla suhtaudutaan vaihtelevasti etätyön tekemiseen. Tila- ja asuntotarjontaan 
sekä kulkuyhteyksiin liittyy vastanneiden kunnissa haasteita asuntopulan, huonojen 
joukkoliikenneyhteyksien ja teiden kunnon takia. Vastauksien perusteella näkemys 
monipaikkaisuudesta eroaa vastaajien välillä. Erään vastaajan mukaan monipaik-
kaisuus on uusi käsite, sillä kunta ei ole varsinainen mökkikunta. Toinen vastaaja taas 
katsoo, että kunta edistää muualle suuntautuvaa monipaikkaisuutta parhaiten, kun se 
edistää pysyvää asumista kunnassa. Mainitut palvelut esitetään taulukossa 3.  
 
Taulukko 3. Mikä luo haasteita monipaikkaisuuden edistämiselle kuntasi toiminnoissa? 

Asenteet ja ajatus-
mallit 

n=6 Asenne etätyöhön ja sen mahdollisuuksiin. / Vielä on jäljellä "vanhaa" ajatusmal-
lia etätyön estämiseksi tai että sitä ei hyödynnetä laajamittaisesti  
Tällä hetkellä ei ole ymmärretty/koettu asian merkittävyyttä. / Informaatiokatkos. 
Asiaa ei kai ole mietitty ollenkaan 
POPsotevastaisuus 

Luottamuskysymykset 

Visioiden puute 

Tila- ja asuntotar-
jonta 

n=6 Tilojen ja asuntojen puute 
Asuntojen suuri kysyntä / Asuntopula (n=2) 
Vuokra-asuntopula (n=2) 

Etätyömahdollisuu-
det ja työnteon tavat 

n=5 Tietyt työtehtävät vaativat fyysisesti paikalla oloa esim. turvallisuuden takia. Ar-
kistointimenetelmät vaativat tulostamisia paikan päällä / Tietyt alat eivät vain voi 
toimia monipaikkaisesti, vaikka kaikilla aloilla kehittävää löytyy varmasti  
Työtehtäviä ei ole tähän mennessä riittävästi tarkasteltu monipaikkaisuuden nä-
kökulmasta, eikä sitä ole nostettu vielä rekrytoinnissa erikseen esiin. Tietyissä 
työtehtävissä monipaikkaisuus onnistuisi hyvin (esim. asiantuntijatehtävät) 
Työn kuormittuvuuden seurannan hankaluus, työaika ja vapaa-aika käsitteet hä-
viää. 
Yhteisöllisyyden kärsiminen työpaikalla 

Kulkuyhteydet ja 
infra 

n=5 Huonot julkiset kulkuyhteydet, tieverkoston paikoin huono kunto / Huonot jouk-
koliikenneyhteydet (n=3) / Teiden talvikunnossapito 

Johtaminen n=4 Esimies- ja johtotasolla suhtaudutaan vaihtelevasti etätyön tekemiseen. Osa esi-
miehistä tukee ja osa ei. (n=2) 
Kunnan henkilöstöjohtamisen ontuminen / Näköalaton johtaminen 



 

 
 

Sijainti n=4 Etäisyydet / Syrjäisyys / Pitkät välimatkat lähikuntien kanssa 
Suuren keskuksen läheisyys 

Kaavoitus ja maan-
käyttö 

n=3 Kunnassa on paljon loma-asuntoja, jotka varmasti täyttävät omakotiasujan laatu-
kriteerit, mutta loma-asunto sijaitse loma-asuntokaavassa. Tällöin loma-asuntoa 
ei saa pysyvään käyttöön eikä postia voi osoittaa loma-asunnolle tai sitä ei voi re-
kisteröidä asuinpaikaksi 
Kunnan alueella ei ole juurikaan vapaa-ajan asuntoja tai mahdollisia tontteja, sitä 
ei ole huomioitu kaavoituksessa 
Kunnan ansainta perustaa asumiseen, joten kunta edistää muualle suuntautuvaa 
monipaikkaisuutta rakentamalla koteja asukkaille 

Palvelutarjonta n=3 Päivähoitopaikan puuttuminen, varsinaista päiväkotia ei ole 
Suppeat yritysten tarjoamat palvelut 
Neljä tasavahvaa asutustaajamaa haastavat kunnan kaikkia palveluja 

Resurssit ja taloudel-
linen tilanne 

n=3 Resurssit, sekä henkilöstö että taloudelliset / Niukat resurssit kehittämiseen ja 
asioiden valmisteluun 
Taloudellinen tilanne 

Viestintä ja markki-
nointi 

n=3 Tunnettuuden saaminen 
Pitäisi saada markkinoitua uusille asukkaille 

Asuinalueita olisi syytä markkinoida uusille asukkaille. Maalaiskylissä on jonkin 
verran tyhjillään taloja, joiden vuokraamista tai myymistä pitäisi edistää, kannus-
taa ja auttaa omistajia vuokraamaan tai myymään  

Asukasrakenne n=2 Vähenevä asukaspohja / asukasluku 

Byrokratia ja valtion 
toimet  

n=2 Byrokratia 
Valtion toimet 

Muut n=8 Kaikilla ei mahdollisuutta eikä halua lähteä kulkemaan toiselle paikkakunnalle 
töihin. Esim. lapset, tai jotain rajoittavia sairauksia jne. 
Avioparin toisen puolison työnsaantimahdollisuudet 
Osaaminen 
Heikot tietoliikenneyhteydet paikka paikoin 
Kunnan pienuus 
Elinkeinorakenne 
Palvelua ei edes tarjota 
Tämä on uusi käsite, kuntamme ei ole varsinainen mökkikunta 

 

5.3 Vapaa-ajan asuminen 

Kolmannessa osiossa selvitettiin monipaikkaisuuteen liittyvän vapaa-ajan asumisen 
nykytilaa kunnassa. Ensin vastaajalta kysyttiin, mitkä tekijät edistävät kunnan alueella 
sijaitsevien vapaa-asuntojen käyttöä etätyöhön. Vastaajat valitsivat valmiiden vaihto-
ehtojen joukosta tai kirjoittivat jonkin muun vastauksen. Vastaajaa pyydettiin valitse-
maan vähintään yksi vaihtoehdoista ja laittamaan valitut vaihtoehdot tärkeysjärjestyk-
seen (1 Tärkein – 10 Vähiten tärkeä).  

Tärkeimmäksi arvioitiin tietoliikenneyhteydet, palveluiden saatavuus ja teiden 
kunto (kuva 11). Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi annettiin 5 avointa vastausta: luonto, 
innostava kulttuurielämä, myönteinen asenne, helpotus vapaa-ajan asunnon muuttami-
seen vakituiseksi asunnoksi, valokuitu ja etätyöpisteen mahdollisuus. 
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Kuva 11. Kunnan alueella sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen käyttöä etätyöhön edistävät tekijät. 

Vastaajaa pyydettiin kuvailemaan avoimella vastauksella, millaisia vapaa-ajan 
asuntojen etätyökäyttöä edistäviä toimenpiteitä kunnassa toteutetaan. Vastauksia tuli 
yhteensä 33. Yksittäisistä toimenpiteistä eniten aineistossa esiintyvät hyvät tietoliiken-
neyhteydet ja kaavoitukseen liittyvät toimenpiteet, kuten pysyvän asumisen loma-
asuntoalueilla sallivat kaavamuutokset. Osassa vastanneiden (n=10) kunnissa ei toteu-
teta juurikaan mitään toimenpiteitä. Viisi vastaajaa totesi, että kunnan alueella on hyvin 
vähän vapaa-ajan asuntoja. Mainitut toimenpiteet esitetään taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Millaisia vapaa-ajan asuntojen etätyökäyttöä edistäviä toimenpiteitä kunnassasi to-
teutetaan? 

Tietoliikenneyhteydet n=15 Hyvät tietoliikenneyhteydet (esim. laajakaista) (n=4) 

Kuituverkon rakentaminen (n=7) / Kuituverkkoyhteydet on mahdollistettu 
(n=3) 
Osuuskunnan toimittamat valokuituyhteydet, tosin tämä ei ole kuntaorganisaa-
tion palvelu 

Ei mitään n=10 Ei mitään (n=8) / Tällä hetkellä ei kyllä tietääkseni mitään. Samat kuin tuolla 
aikaisemmassa vastauksessa yleisesti kaikille 
Käsittääkseni ei juurikaan mitään, koska kunta on kasvukunta. Vakituisia asuk-
kaita tulee ilman kovin aktiivista markkinointia 

Kaavoitus ja käyttötar-
koituksen muutos 

n=6 Kaavamuutoksilla sallitaan pysyvä asuminen loma-asumiseen tarkoitetuilla alu-
eilla (n=3) / Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituiseen asumiseen (n=2) 
Kaavoittamista 

Ei vapaa-ajan asuntoja n=5 Onko kunnassa vapaa-ajan asuntoja? (n=2) 

Vapaa-ajan asuminen ei ole isossa roolissa / Kunnan alueella on hyvin vähän 
vapaa-ajan asuntoja 
Kunnassa erittäin vähän asuntoja etätyökäyttöön. Kunta tähtää pysyvään asumi-
seen kunnassa ja ennemmin etätyön tekemistä muualle Suomeen 

Etätyöpalvelut ja -tilat n=2 Kirjastoissa omatoimikirjasto, mikä mahdollistaa kirjastojen tilojen käytön jo-
kapäiväisesti 7-21 välisenä aikana, tiloissa on myös maksuton langaton verkko-
yhteys. Verkkokirjaston e-aineistot ovat etätyötä tekevien käytössä 
Yritykset myyvät etätyöpaketteja 

5,0

4,5

4,7

3,6

4,7

4,1

5,1

5,2

4,8

4,9

6,1

6,0

Julkiset liikenneyhteydet

Teiden kunto

Jäte- ja vesihuolto

Tietoliikenneyhteydet

Harrastusmahdollisuudet

Palveluiden saatavuus

Vapaa-ajan asukkaiden osallisuus

Kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden välinen tiedonkulku

Markkinointi uusien vapaa-ajan asukkaiden
houkuttelemiseksi kuntaan

Vapaa-ajan asukkaiden kannustaminen pysyviksi kunnan
asukkaiksi

Muu, mikä?

En osaa sanoa

Mitkä tekijät mielestäsi edistävät kunnan alueella sijaitsevien vapaa-ajan 
asuntojen käyttöä etätyöhön?

Vastausten lukumäärä 112



 

 
 

Harrastus- 
mahdollisuudet 

n=2 Hyvät harrastusmahdollisuudet (sekä seuroissa, että omatoiminen harrastami-
nen) 
Vapaa-ajan harrastusten ja liikuntapalvelujen eteen tehdään töitä 

Jätehuolto n=2 Toimiva jätehuolto (n=2) 

Kulkuyhteydet ja infra n=2 Suuren kaupungin läheisyys ja hyvä logistiikka + joukkoliikenne 
Infrasta pyritään pitämään huolta 

Markkinointi n=2 Markkinointi sosiaalisessa mediassa / Markkinointi 

Muut n=3 Vapaa-ajan asuntojen hyvä tarjonta 
Asumisen turvallisuus, helppous ja edullinen hinta 
Vapaa-ajan asuntojen hyvä tarjonta 

 
Vapaa-ajan asuntojen käytössä etätyöhön havaittuja haasteita tiedusteltiin avoi-

mella kysymyksellä. Vastauksia tuli yhteensä 26. Huonot tietoliikenneyhteydet sekä 
vapaa-ajan asuntojen tarjonta vaikeuttavat vastausten mukaan vapaa-ajan asuntojen 
käyttöä. Aineistossa toistuvat myös kulkuyhteyksiin, kuten pitkiin välimatkoihin, ties-
tön kunnossapitoon ja joukkoliikenneyhteyksiin liittyvät haasteet. Eräs vastaajista to-
tesi: ”Kaikilla ei ole autoja ja liikkuminen on autojen varassa. Voisiko vuokra-autoja 
hommata etätyöläisille vuokrattavaksi?” Mainitut haasteet esitetään taulukossa 5. 
 
Taulukko 5. Millaisia haasteita vapaa-ajan asuntojen käytössä etätyöhön on havaittu? 

Tietoliikenneyhteydet n=8 Haja-asutusalueiden langaton netti reagoi säihin / Tietoliikenneyhteydet 
heikot joillakin kylillä / Järvet haastavat valokuiturakentamisen 
Huonot tai puuttuvat tietoliikenneyhteydet (n=6) 

Vapaa-ajan asuntojen 
tarjonta 

n=6 Asuntojen saatavuus (n=2) / Vuokra-asuntojen vähäisyys (n=2) 
Asuntoja ei ole kesäaikaan riittävästi saatavilla / Sesonkiaikaan vapaa-ajan 
asuntojen hinta nousee niin korkeasti, että niissä majoittuvat vain lyhytai-
kaisemmat matkailijat 

Kulkuyhteydet ja infra n=5 Heikot joukkoliikenneyhteydet (n=2) 
Liikenneyhteydet, tiestön kunnossapito 
Pitkät välimatkat ja lumiset tiet 
Kaikilla ei ole autoja ja liikkuminen on autojen varassa. Voisiko etätyöläi-
sille hankkia vuokra-autoja? 

Ei vapaa-ajan asuntoja n=4 Ei ole havaittu haasteita, sillä vapaa-ajan asuminen ei ole isossa roolissa 
(n=4) 

Muut n=7 Varsinaisen asuinpaikan saama verohyöty, kun vapaa-ajan asunnon lisään-
tynyt käyttö lisää toisen asuinkunnan kulua 
Vapaa-ajan asunnot ovat yleensä kaava-alueen ulkopuolella, eli ei tarkoi-
tettu jatkuvaan asumiseen 
Asuntojen vaatimaton varustetaso 
Tiedotus 
Palveluja ei saa (esim. lasten päivähoito ja koulu), kun ei ole kunnassa kir-
joilla. Myös vaihtelevat lapsimäärät luovat haasteita palvelujen järjestämis-
essä 
Vapaa-ajan asukkaita ei tiedosteta resursseina 

Ongelmia ei ole havaittu 

 

5.4 Etätyö 

Kyselyn neljännessä osiossa selvitettiin etätyön edistämiseen liittyviä haasteita ja mah-
dollisuuksia kunnassa. Ensin vastaajalta kysyttiin, miten etätyön edistäminen näkyy 
kunnan toiminnoissa. Vastaajat valitsivat valmiiden vaihtoehtojen joukosta tai kirjoit-
tivat jonkun muun vastauksen. Eniten vastauksia vaihtoehdoista saivat kunnan omien 
työntekijöiden etätyömahdollisuudet (n=68). Vastausten jakauma on esitetty kuvassa 
12. Kaksi vastaajaa kirjoitti oman vastauksen valmiiden vaihtoehtojen ulkopuolelta: 
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”toimistohotelli” ja ”alkuun ei oltu suostuvaisia, nyt onnistuu, kun tarpeeksi jankat-
tiin.”  
 

 
Kuva 12. Etätyön edistämisen näkyminen kunnan toiminnassa. 

Vastaajalta kysyttiin, kertooko kunta viestinnässään etätyömahdollisuuksista. Vas-
taus annettiin luokitteluasteikon vaihtoehdoilla välillä ”kyllä”, ”ei” ja ”en osaa sanoa”. 
Vastaukset jakaantuivat tasaisesti kaikkien vaihtoehtojen kesken (kuva 13). 

 

 
Kuva 13. Vastaukset kysymykseen ”Kertooko kunta viestinnässään etätyömahdollisuuksista?” 

Vastaajalta kysyttiin, onko kunnan maaseutualueella ilmennyt etätyötä rajoittavia 
tekijöitä. Vastaajat valitsivat valmiiden vaihtoehtojen joukosta tai kirjoittivat jonkin 
muun vastauksen ja vastaajan oli mahdollista valita useita vastausvaihtoehtoja. Vas-
taajista 39 ei osannut sanoa. Muuten eniten vastauksia vaihtoehdoista saivat teiden 
kunto (n=29), työn luonne (n=27) ja puutteelliset tietoliikenneyhteydet (n=26). Val-
miiden vaihtoehtojen lisäksi annettiin 7 avointa vastausta: asenne, kunnan yleinen 
huono ilmapiiri ja imago, polttoaineen kallis hinta, puutteellinen tai kokonaan puuttuva 
julkinen liikenne ja ettei etätyö ei ole sallittua kaikille ammattiryhmille, vaikka peri-
aatteessa mahdollista olisikin. Eräs vastaajista kertoo, että kunnassa ihmiset tekevät 
etätyötä kotoaan jo nyt, eikä kunta ole mökkiseutua. Vastausten jakauma on esitetty 
kuvassa 14. 
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2
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17

Julkisten liikenneyhteyksien parantaminen

Teiden kunnon ylläpito

Etätyöntekijöiden palvelutarpeisiin vastaaminen

Etätyötilojen tarjoaminen

Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen

Kunnan omien työntekijöiden etätyömahdollisuudet

Muu, mikä?

Ei näy

En osaa sanoa

Miten etätyön edistäminen näkyy kunnan toiminnassa?
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41

43

34

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Kertooko kunta viestinnässään etätyömahdollisuuksista?



 

 
 

 
Kuva 14. Etätyötä rajoittavat tekijät kunnan maaseutualueella. 

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin kunnassa ilmenneestä kysynnästä etätyöskentely-
tiloille. Suurin osa vastaajista ei osannut sanoa (n=79), muuten vastaukset jakaantuivat 
tasaisesti kaikkien vaihtoehtojen kesken (kuva 15). Eniten erilaisista työskentelyti-
loista vastauksia saivat maksuttomat työskentelytilat. Yhteensä 6 vastaajaa kirjoitti 
oman vastauksen valmiiden vaihtoehtojen ulkopuolelta: 

 
- ”Tilatarvetta usealle eri toimijalle koulukeskuksen tiloihin.” 
- ”Työskentelypaikkoja on jonkin verran kyselty lyhytaikaiseen käyttöön. Joilla-

kin kylillä on muutama maksullisen työtilan vuokrausmahdollisuus.” 
- ”Etätyötä tehdään kotona, onnistuu hyvin.” 
- ”On kokeiltu, muttei herättänyt mielenkiintoa.” 
- ”Toteutimme maksuttoman kokeilun 2019 syksyllä, jolloin kysyntä oli hyvin 

pientä. Uudelle kokeilulle olisi tarve, mutta tällä hetkellä sopivia tiloja ei ole 
käytettävissä.” 

 
Lisäksi yksi vastaajista kertoo, että kuntaan on tulossa lukion remontin takia ti-

lanne, jossa opetusta annetaan vuoroviikoin etänä ja lähiopetuksena, mikä luo tarpeita 
työpisteille. 
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Etäisyydet

Teiden kunto

Työn luonne

Puutteelliset oheispalvelut (lounasruokailu tms.)

Puutteelliset etätyövälineet

Puutteelliset tietoliikenneyhteydet

Puutteelliset etätyötilat

Muu, mikä?

Ei ole ilmennyt

En osaa sanoa

Onko kuntasi maaseutualueella ilmennyt etätyötä rajoittavia tekijöitä?
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Kuva 15. Erityyppisiin etätyötiloihin kohdentuvan kysynnän ilmeneminen kunnassa. 

Noin puolet vastaajista (n=57) ei osannut sanoa, onko kunnan maaseutualueella 
etätyökäyttöön sopivia rakennuksia. Kaksi viidesosaa vastaajista oli sitä mieltä, että 
maaseudulla on etätyökäyttöön muutettavia rakennuksia (n=50) (kuva 16). 
 

 
Kuva 16. Vastaukset kysymykseen ”Onko kuntasi maaseutualueella rakennuksia, jotka mielestäsi sopisivat 
muutettavaksi etätyökäyttöön?” 

Kaksi viidesosaa vastaajista (n=52) oli sitä mieltä, että maaseudulta löytyy kausi-
asumiseen sopivia rakennuksia. Vastaukset maaseudun kausiasumiseen sopivista ra-
kennuksista jakaantuivat samoin kuin etäkäyttöön sopivista rakennuksista (kuva 17). 
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Maksullisille työpisteille yhteistyöskentelytiloissa

Maksuttomille työpisteille julkisissa työskentelytiloissa

Maksullisille, yksityiseen käyttöön vuokrattaville
työhuoneille

Maksuttomille, yksityiseen käyttöön varattaville
työhuoneille

Muu, mikä?

Ei ole ilmennyt

En osaa sanoa

Onko kunnassasi ilmennyt kysyntää etätyöskentelytiloille?
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Ei

En osaa sanoa

Onko kuntasi maaseutualueella rakennuksia, jotka mielestäsi sopisivat 
muutettavaksi etätyökäyttöön?



 

 
 

 
Kuva 17. Vastaukset kysymykseen ”Onko kuntasi maaseutualueella rakennuksia, joita voisi käyttää kausi-
asumiseen?” 

Osion viimeisenä kysymyksenä vastaajaa pyydettiin kertomaan avoimella vastauk-
sella, mikä edistää etätyön mahdollisuuksia kunnan maaseutualueella. Vastauksia tuli 
yhteensä 36. Eniten vastauksissa esiintyvät hyvät tietoliikenneyhteydet. Lisäksi useissa 
vastauksissa mainitaan elinympäristöön liittyviä ominaisuuksia, kuten luonto ja rau-
hallisuus sekä etätyötilat. Yksi vastaaja kuvailee etätyötiloiksi sopivien rakennusten 
käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä: ”Käytettävien rakennusten kartoittaminen (si-
jainti, kunto, tietoliikenneyhteydet, saavutettavuus) ja käyttösopimuksen tekeminen ra-
kennuksen omistajan/haltijan kanssa, mahdolliset avustukset soveltuvien rakennusten 
ylläpitoon ja yhteyksien luomiseen/parantamiseen, mahdollisen varausjärjestelmän 
luominen muiden kuin omien rakennusten käyttöön”. Myös toimivien palveluiden kat-
sotaan edistävän etätyön mahdollisuuksia. Työnantajan tuki ja kannustaminen etätyö-
hön koetaan tärkeäksi. Mainitut haasteet esitetään taulukossa 6. 
 
Taulukko 6. Mikä edistää etätyötä kuntasi maaseutualueella? 

Tietoliikenneyhteydet n=14 Tietoliikenneyhteydet (n=9)  
Laajakaistaverkon kehittäminen (n=5) 

Elinympäristö n=6 Rauhallisuus ja luonto / Luonto (n=2) 
Paikkakunnalta pääsee helposti moneen suuntaan, mutta se on myös rauhalli-
nen paikka 
Halpa elinympäristö 
Omakotitaloasuminen kunnassa tarjoaa hyvät puitteet maaseutumaiseen asu-
miseen. 

Etätyötilat n=5 Uudet rakennukset, jos niitä tulisi / Tilat / Entiset oppilaitoksen tilat voisivat 
toimia etätyöskentelypisteinä kuntalaisille ja naapurikuntalaisille 
Etätyötiloja ja -toimistoja vuokrattavaksi toteuttavat tahot, jotka hoitavat tilo-
jen koordinoinnin ja vuokrauksen 
Käytettävien rakennusten kartoittaminen (sijainti, kunto, tietoliikenneyhtey-
det, saavutettavuus) ja käyttösopimuksen tekeminen rakennuksen omista-
jan/haltijan kanssa, mahdolliset avustukset soveltuvien rakennusten ylläpi-
toon ja yhteyksien luomiseen/parantamiseen, mahdollisen varausjärjestelmän 
luominen muiden kuin omien rakennusten käyttöön 

Palvelut n=5  Hyvät ja toimivat palvelut (n=5) 

Työnantajan asenne ja 
työn luonne 

n=5 Se, että työnantaja kannustaisi etätyöhön. / Työnantajien tuki etätyötä koh-
taan. Edelleen saatetaan "vaatia" toimistolle tuloa vaikka työt hoituisivat ko-
toakin 
Luottaminen. Etätyötä tekevät työskentelevät kotona ja ovat saatavilla yhtey-
teen puhelimella, viestillä Teams ja tarvittaessa työpaikalle paikan päälle 
Hybridimalli (osa viikonpäivistä töissä työpaikalla, osa kotona) toimii hyvin 
kunnassa kotoa käsin  
Työ, joka ei ole paikkasidonnainen 

Kulkuyhteydet ja infra n=4 Tieverkon kehittäminen / Kulkuyhteyksien parantaminen kunnan sisällä 

52

9

57

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Onko kuntasi maaseutualueella rakennuksia, joita voisi käyttää 
kausiasumiseen?
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Teiden kunnon korjaaminen 

Kauimpana keskustasta tulisi olla hyvät tieyhteydet ja lähellä julkiset liiken-
neyhteydet, perusasiat kunnossa (sähkö, vesi, jäte) 

Koulutus-, kulttuuri- 
ja vapaa-ajanpalvelut 

n=4 Kattava koulu- ja koulutusverkko. Ala-aste löytyy joka kylältä, yläkouluun ja 
lukioon on koulukuljetukset kaikkialta. Lukiossa maksuttomat oppimateri-
aalit 
Omatoimikirjastot ilmaisine, langattomine verkkoyhteyksineen 

Mahdollisuudet monipuoliseen vapaa-ajanviettoon / Vapaa-ajan harrastukset 

Kaavoitus ja asuminen n=4 Halvat asunnot 

Kunta kaavoittaa koko ajan uusia omakotitaloalueita asumiseen 

Asuinalueiden painopisteiden tasapainottaminen kunnan eri osien välillä 

Uusien vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen alueiden kaavoittaminen ja siinä 
etätyön huomioiminen 

Viestintä ja markki-
nointi 

n=4 Parempi tiedotus asiasta 
Kunnan aktiivinen viestintä ja markkinointi 
Dynaaminen viestintä 
Uusien vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen alueiden markkinoiminen 

Kylät n=2 
 

Elävät kylät ja ihmisten yleinen asuminen sivukylillä 
Aktiivinen kyläyhteisö. Kunnan aktiivinen ote kylän aktivointiin. esim. ky-
läillat ym. tapahtumat 

Päätöksenteko n=2 Päättäjät ja halu edistää etätyötä 
Veto-, pito- ja elinvoiman rakentaminen ja etätyö osana tulevaisuuden strate-
giaa 

Muut n=3 Monet eri tekijät 
Ylipäätään hyvinvoiva kunta ja sen palvelurakenne, kestävä kehittäminen ja 
positiivinen henki 
Monipaikkaisuuden lisääntyminen (ja toivottavasti tähän liittyvä hallinnolli-
nen uudelleenajattelu mm. verotuksen liittyen) 

 

5.5 Yrittäjyys ja liiketoiminta 

Kyselyn viidennessä osiossa selvitettiin maaseutualueiden yrittäjyys- ja liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Ensin vastaajalta kysyttiin, miten kunta voisi edistää yritystoimintaa 
maaseutualueella. Vastaajat valitsivat valmiiden vaihtoehtojen joukosta tai kirjoittivat 
jonkun muun vastauksen. Eniten vastauksia vaihtoehdoista sai yritysneuvonnan ja -
palvelujen tarjoaminen (n=72), yrittäjien keskinäisen verkostoitumisen ja yhteistyön 
tukeminen (n=68) sekä paikallisten yritysten näkyvyyden tukeminen (n=65) (kuva 18). 
11 vastaajaa kirjoitti oman vastauksen valmiiden vaihtoehtojen puolelta: 

 
- ”Tilojen ja kaavoituksen osin luoda edellytyksiä yritysten menestymiselle” 
- ”Tarjoamalla sopivia tontteja” 
- ”Kaavoittamalla hyviä tontteja yritysten käyttöön” 
- ”Yrityksille on jo kaavoitettu paljon alueita.” 
- ”Rakentamalla toimitiloja yrittäjille” 
- ”Tiloja” 
- ”Myöntämällä suunnittelutarveratkaisuja” 
- ”Hyvillä nettiyhteyksillä” 
- ”Joustavalla suhtautumisella” 
- ”Satsaamalla lisää resurssia toimintaan” 

 
Lisäksi yksi vastaajista kertoo, että kunnassa pitäisi olla näkyvää yrityspalvelua.  

 



 

 
 

 
Kuva 18. Kunnan keinot, joilla se voisi edistää yritystoimintaa maaseutualueella. 

Seuraavaksi vastaajalta tiedusteltiin avoimella kysymyksellä kunnassa toteutettavia 
toimenpiteitä maaseutualueen yrittäjyyden ja liiketoiminnan edistämiseksi. Avoimissa 
vastauksissa (n=38) korostuvat yritysneuvonnan ja -palveluiden tarjoaminen, kaavoi-
tukseen ja toimitiloihin liittyvät toimenpiteet sekä kehitysyhtiö ja -hanketoiminta. Mai-
nitut toimenpiteet esitetään taulukossa 7. 
 
Taulukko 7. Millaisia toimenpiteitä maaseutualueen yrittäjyyden ja liiketoiminnan edistämiseksi 
kunnassasi toteutetaan? 

Yritysneuvonta ja -pal-
velut 

n=17 Yritysneuvonta (n=6) / Yrittäjien neuvonta yritysten kehittämisessä, (rahoitus, al-
kavat yrittäjät, liiketoimintasparraus, jne.) / Rahoitusneuvontaa 
Yrityspalvelut (n=2) / Yritysneuvonta ja -palvelut (elinkeinopalvelut sisältävät 
uusyrityspalvelut, hanketyössä tarjotaan apua investointi- ja muihin avustushake-
muksiin aivan kädestä pitäen joka vaiheessa) / Tarjotaan asiakkaalle maksuttomia 
yrityksen kehittämispalveluita / Tarvekartoitusta yrittäjille 
Kunnassa toimii isosti yrityspalvelukeskus, joka auttaa yrityksiä kaikenlaisissa 
asioissa 
Neuvontaa uuden yrityksen perustamiseen, hankintaneuvontaa ja maaseutu-
asiamies 
Kunnan elinkeinojohtajan palvelut 
Mikroyrittäjyyden tukeminen 

Kaavoitus ja toimitilat n=10 Kaavoitus / Kaavoituksessa huomioidaan yrityksien tilantarvetta. / Kaavoitettu 
yritysrakentamiseen maa-aloja hyvin saavutettavista paikoista valtateiden varteen 
Yritystontteja (n=2) / Tontteja saa yritysalueella halvalla / Liiketiloja ja tontteja 
yrittäjille tarjolla  
Toimitilojen rakentamista / Välittämällä tietoa maaseutualueen vapaista toimiti-
loista 
Nopeat rakennuslupien käsittelyt 

Kehitysyhtiö ja -hank-
keet 

n=8 Kehitysyhtiö (n=3) 
Kehittämishankkeita / Hankekehitystä / Projekteja 
Hankkeistamalla yritysten kehittämiseen tarkoitettuja erityistarpeita 

Olemme hakemassa pienyritysten kansainvälistymiseen tukea hankkeella. Par-
haillaan kannustamme tuotannollisia yrityksiä kansainvälistymiseen 

Koulutukset ja yritysta-
pahtumat 

n=4 Koulutusta ja konsultointia  
Minustako yrittäjä -koulutuspäiviä 
Koulutuksilla ja yritystapahtumilla (yrittäjien aamukahvit, osallistamistilaisuudet 
jne.) 
Koulutukset ja yritystapahtumat toteutuvat jo 

Nuorten yrittäjyyskas-
vatus 

n=4 Yrittäjyysluokka kouluissa 
Nuorilla on yrittäjyyskasvatusta / Nuorten yrittäjyyskasvatus (yrittäjyyslinja luki-
ossa, tiivistä yhteistyötä 4H:n kanssa sekä hanke jossa nuoria on autettu kevyt-
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Tukemalla paikallisten yritysten näkyvyyttä

Tukemalla yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja
yhteistyötä

Nuorten yrittäjyyskasvatuksella

Koulutuksilla ja yritystapahtumilla

Tarjoamalla yritysneuvontaa ja -palveluja
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yrittäjiksi – apua muun muassa hinnoitteluun, viestintään, palveluntarjoamiseen 
jne.) 
Kunnassa on yrittäjähenkisiä nuoria 

Verkostoituminen ja 
yhteistyön tukeminen  

n=4 Kunta verkostoi hyvin yrittäjiä / Yhteisiä tilaisuuksia 
Tukemalla yrittäjien keskinäistä verkostoitumista / Yrittäjien keskinäisen verkos-
toitumisen ja yhteistyön tukeminen (yrittäjien aamukahvitilaisuudet, yritysryh-
mähankkeiden hallinnointi ja kasaaminen, yhteistilaisuudet, yhteiset työpajat, tii-
vis yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa) 

Yritysten näkyvyyden 
tukeminen 

n=4 Tukemalla näkyvyyttä ja houkuttelevuutta / Tukemalla paikallisten yritysten nä-
kyvyyttä (uutiskirje, some, case-esimerkit paikallislehteen, verkkosivunäkyvyys, 
tapahtumayhteistyö yms.) 
Paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus liittyä kunnan omaan brändiin, joka tar-
joaa yhteistä näkyvyyttä yrityksille 
Kunta markkinoi yrittäjiä  

Kunnan ja yritysten vä-
linen yhteistyö 

n=3 Tiivistä yhteistyötä alusta asti yritysten ja kunnan välillä koko matkan 
Kontaktoimalla yrityksiä erityiskysymyksissä esim. toimialoittain 
Yhteistyötä yrittäjien ja aluekehityspalveluiden kanssa 

Viestintä ja tiedotus n=3 Viestintää on tehostettu. / Kunta informoi hyvin yrittäjiä. 
Tiedottamalla yrityksiä ajankohtaisilla uutiskirjeillä 

Kyläyhdistykset n=2 Kylällä tapaamisia kyläyhdistysten kanssa 
Kunta on aloittanut kyläyhdistysten kanssa kyläkohteittain valmistelemaan yh-
teistyöasiakirjan, johon kuvataan yhteisiä kehittämistavoitteita. 

Rahallinen tuki n=2 Pääomasijoituksia 
Avustukset 

Työllistämispalvelut n=2 Työllistämispalvelut ovat toimivat 
Hankkeet yrityksien henkilöstön palkkaamiseen ja työharjoitteluun. 

Muu n=6 Vesistöhankkeita 
Valokuituyhteydet kaavoitetuille alueille   
Kunnan yrityksille tarjotaan kaikkia yllä olevia (kuva x) mahdollisuuksia 
Kunta on monella mittarilla mitattuna pärjännyt hyvin siinä, miten yrittäjyyttä ja 
liiketoiminnan edistämistä kunnassa toteutetaan 
Ei mitään. / Itse otettava selvää ja itse tehtävä. Kehittämisyhtiön yritystoiminta 
"näkymätöntä" 

 
Vastaajaa pyydettiin kertomaan maaseutualueen yritystoiminnalle haasteita luo-

vista tekijöistä. Eniten vastauksissa (n=36) esiintyi välimatkoihin ja etäisyyksiin liitty-
vät haasteet. Myös sopivien toimitilojen saatavuus ja löytäminen sekä työvoiman ja 
osaamisen puute toistuvat vastauksissa (taulukko 8). 
 
Taulukko 8. Mitkä seikat luovat haasteita yritystoiminnalle maaseutualueella? 

Välimatkat ja etäisyys n=11 Välimatkat (n=9) / Pitkät välimatkat ja sitä kautta yksin yrittäminen 
Asiakkaat kaukana 

Toimitilat n=7 Toimitilojen saatavuus (n=5) 
Sopivien toimitilojen löytäminen (n=2) 

Työvoiman ja osaami-
sen puute 

n=7 Työvoiman saatavuus (n=6) 
Osaamisen puute ja osaamisen tunnistaminen 

Kulkuyhteydet ja infra n=5 Säästöpaineet infrastruktuurin suhteen  

Teiden kunto / Tiet ovat tukossa pääasiassa talvisin ja kesällä on paljon reikiä 
asfaltissa 
Kulkuyhteydet, linja-autoliikenne ei toimi kattavasti ympäri kuntaa / Julkisen 
liikenteen kannattamattomuus 

Asiakkaat ja os-
tovoima 

n=3 Ostovoima / Paikallisilla heikko ostovoima 
Kapea asiakaspohja 

Kaavoitus ja tekniset 
palvelut 

n=3 Tonttipolitiikka 
Kaikille halukkaille ei ole järkevää eikä mahdollista myöntää rakennuslu-
paa/suunnittelutarveratkaisua asemakaavan ulkopuolelle. 
Kivijalkakaupan murros näkyy kaupunkikeskustojen osalta haasteellisena ti-
lanteena koko alueella. Vaatii kaavamuutoksia vaikkapa uusien asuintalojen 
liiketilarakentamisen vaateen osalta 

n=3 Lähellä suuri kaupunki 
Naapurikunta Oulu vetää myös yrityksiä ja kilpailu yrityksistä on ainaista 



 

 
 

Kuntien välinen kil-
pailu 

Lähikuntien välinen kova kilpailu yrittäjistä 

Päätöksenteko ja kun-
nan toiminta 

n=3 Päätökset / Innokkuuden puute niillä, jotka ovat päättäviä tahoja  
Passiivinen kunnan toiminta 

Tietoliikenneyhteydet n=3 Yhteydet / Tietoliikenneyhteyksien vaihtelevuus, paikoin huonot yhteydet 
(n=2) 

Markkinointi, tiedotus 
ja myynti 

n=3 Markkinointi ja myyntiosaamisen puute / Palveluiden markkinointi ja erot-
tautuminen esimerkiksi verkkokauppapalveluista 
Tiedotus 

Byrokratia n=2 Hidas byrokratia  
Ympäristölupaprosessien pituus, jos yritys tarvitsee sitä toiminnassaan. 

Palvelut n=2 Julkisten palveluiden keskittäminen  
Palvelujen saatavuus 

Rahoitus n=2 Raha 
Investointirahoituksen saaminen kasvun eri vaiheisiin 

Väestömäärä n=2 Pieni väestön määrä / Vähäinen väestöpohja 

Yritysten tukeminen n=2 Yritysten tukeminen / Yritystoiminnan tuen puute 

Muut n=5 Työvoiman asuntojen puute 
Erittäin korkea polttoaineen hinta 
Kylällä ei ole aktiivisia osallistumaan. Kylältä puuttuu kyläaktiiviset 
Tietty matkailupiiri pyörii keskenään, onko muut mitään. 
Kunnassa ei ole esteitä yritystoiminnalle, kunhan yritykset eivät haittaa 
myöskään asumistoimintoja ja ympäristön säilymistä turvallisena, terveelli-
senä ja viihtyisänä. Yritystoiminnan tulee huomioida hiilijalanjälki ja mer-
kitys biodiversiteetille 

 
Vastaajalta kysyttiin, onko kunnan maaseutualueella monipaikkaisuuden synnyttä-

mää liiketoimintaa. Suurin osa vastaajista ei osannut sanoa (n=75). Esitetyistä liiketoi-
mintamuodoista eniten vastauksia sai elämys- ja virkistyspalvelut (n=23), mutta muu-
ten vastaukset jakaantuivat jokseenkin tasaisesti vaihtoehtojen kesken (kuva 19). Yksi 
vastaajista mainitsi liiketoimintamuodoksi teollisuuden, joka ei ollut valmiiden vaih-
toehtojen joukossa. 

 

 
Kuva 19. Monipaikkaisuuden synnyttämä liiketoiminta maaseutualueella. 

 

11

15

10

11

17

7

12

23

1

11

75

Verkkoliiketoiminta

Asiantuntija/tietotyö

Kiinteistöhuolto

Puuhuolto, metsätyöt

Teiden ylläpito, lumen auraus

Etätyön tarvitsemat palvelut (kotiin kuljetettava
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liiketoimintaa?

Vastausten lukumäärä: 193
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Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin etätyötilojen tarjoamisesta kiinnostuneista yrityk-
sistä maaseudulla. Suurin osa niistä vastaajista, jotka osasivat vastata, vastasi kyllä 
(n=30). 

 

 
Kuva 20. Vastaukset kysymykseen ”Onko kuntasi maaseutualueella yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostu-
neita tarjoamaan tiloja etätyökäyttöön?” 

5.6 Maankäyttö 

Vastaajalta kysyttiin, miten kunnan tulisi edistää monipaikkaisuutta ja etätyön mah-
dollisuuksia.  Vastaajaa pyydettiin valitsemaan vähintään yksi vaihtoehdoista ja laitta-
maan tärkeysjärjestykseen (1 Tärkein – 10 Vähiten tärkeä). Tärkeimmäksi sijoittui 
vuokra-asuntojen rakentaminen sekä liikenneyhteyksien parantaminen (kuva 21). 

Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi annettiin 9 avointa vastausta: 
 

- ”Helpottamalla vapaa-ajan asunnon muuttamista vak. asunnoksi” 
- ”Muuttamalla maankäyttöpolitiikkaa” 
- ”Kotona työskentely mahdollista” 
- ”Markkinoimalla mahdollisuutta monipaikkaisuuteen ja kehittämällä omia si-

säisiä prosesseja tämän tukemiseksi” 
- ”Parantamalla nimenomaan julkisia liikenneyhteyksiä (toki tarvitaan muitakin 

apuja, esim. kaksoisraiteelle)” 
- ”Hankkeistamalla kehittämisasioita” 
 
Lisäksi kolme vastaajaa mainitsi tietoliikenneyhteyksien parantamisen. 

 

30

3

85

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Onko kuntasi maaseutualueella yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita 
tarjoamaan tilojaan etätyökäyttöön?



 

 
 

 
Kuva 21. Kunnan keinot monipaikkaisuuden ja etätyön mahdollisuuksien edistämisessä tärkeysjärjestyk-
sessä. 

Suurin osa vastaajista ei tiennyt (n=90), onko kunnassa toteutettu monipaikkaisuu-
teen liittyviä maankäytön kehittämishankkeita (kuva 22). 19 vastaajaa kertoi, ettei hei-
dän kunnissaan ollut kehittämishankkeita. Kehittämishankkeita oli toteutettu 9 vastaa-
jan kunnissa.  

 

 
Kuva 22. Vastaukset kysymykseen ”Onko kunnassasi toteutettu monipaikkaisuuteen liittyviä maankäytön 
kehittämishankkeita?” 

Toteutettuja, monipaikkaisuuteen liittyviä maankäytön kehittämishankkeita tiedus-
teltiin avoimella kysymyksellä. Vastauksissa (n=9) korostuivat yksittäisistä toimenpi-
teistä kaavamuutokset ja näin pysyvän asumisen mahdollistaminen loma-asumiseen 
tarkoitetuilla alueilla. Vastanneiden kunnissa oli toteutettu myös vapaa-ajan alueiden 
kehittämistä, asuin- ja yritysalueiden kaavoittamista sekä rakennusjärjestyksen muut-
taminen. Mainitut kehittämishankkeet esitetään taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Millaisia monipaikkaisuuteen liittyviä maankäytön kehittämishankkeita kunnassasi 
on toteutettu? 

Kaavamuutokset n=4 Kaavamuutoksilla sallitaan pysyvä asuminen loma-asumiseen tarkoitetuilla 
alueilla.  
Asemakaavan muutos niin, että se mahdollistaa pysyvän asumisen. 
Mahdollistamalla myös vakituinen asuminen suuressa osassa matkailukes-
kuksen aluetta. 
Matkailualueella on tehty kaavamuutoksia, jotka sallivat pysyvän asumisen 
loma-asuntoalueilla. Näin loma-asunnon käyttötarkoituksen voi muuttaa ke-
vyellä lupamenettelyllä asuinrakennukseksi ja saada sitä kautta monet asiat 
toimimaan asukkaan näkökulmasta paremmin. 

Vapaa-ajan alueiden 
kehittäminen 

n=2 Liikunta-alueen kehittäminen. Luontopolkuja kirkonkylältä ulkoilualueelle. 
Pyöräily- ja latureittien kehittäminen. 
Hevostoimintaan kaavoitettu alue 

Asuin- ja 
yritysalueiden kaavoit-
taminen 

n=1 Asumisen ja yritystoiminnan alueiden kaavoittaminen ja niihin infrastruktuu-
rin rakentaminen. 

Rakennusjärjestyksen 
muuttaminen 

n=1 Rakennusjärjestyksen päivittäminen 

Ei mitään n=2 Ei ole toteutettu (n=2) 

 

5.7 Päätöksenteko 

Kyselyn viimeisessä osiossa selvitettiin mahdollisuuksia vaikuttaa monipaikkaisuu-
teen ja etätyöhön kunnallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. 

Vastaajaa pyydettiin kuvailemaan avoimella vastauksella kunnan oman päätöksen-
teon vaikutusta monipaikkaisuuteen ja etätyöhön. Vastauksia tuli 32. Vastauksissa ko-
rostui viestinnän ja markkinoinnin merkitys monipaikkaisuuden edistämisessä (tau-
lukko 10). Myös etätyötä tukeva johtaminen ja etätyömahdollisuuksista kertominen 
toistui vastauksissa. Useissa vastauksissa mainittiin myös vapaa-ajan asuntojen käyt-
tötarkoituksen muutokset sekä muut kaavoitukseen liittyvät toimenpiteet.  
 
Taulukko 10. Miten kunnan omalla päätöksenteolla voidaan mielestäsi vaikuttaa monipaikkai-
suuteen ja etätyöhön maaseutualueella? 

Viestintä ja markki-
nointi 

n=6 Asiaa voitaisiin tuoda enemmän esille / Tekemällä sitä näkyväksi esim. erilaisilla 
kampanjoilla / Markkinoimalla ko. mahdollisuuksia 
Kehittämällä tiedottamista palkkaamalla ammattilainen tiedottaja, joka osaa käyt-
tää nykyajan välineitä. Kylien markkinointi kunnan tehtäväksi. 
Kuntalaisten kannustamisella ja neuvonnalla etätyöhön ja yrittämiseen. 
Muuttaja- ja asukasmarkkinointi. 

Kaavoitus ja tekniset 
palvelut 

n=5 Erityisesti panostamalla vakituisen asumisen mahdollistamiseen myös vapaa-ajan 
asunnoissa / Helpottamalla vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseen käyttöön 
Mahdollistetaan esimerkiksi toimistohotellien synty sekä asuminen vapaa-ajan 
kaavalla 
Erittäin paljon, erityisesti huomioimalla asia kaavoituksella. 
Laaja tonttitarjonta 

Kunnan työntekijät ja 
etätyömahdollisuudet 

n=5 Antamalla mahdollisuuden tehdä etätyötä kunnan työntekijöille. / Kunnan etätyö-
ohjeilla / Kertomalla näistä mahdollisuuksista työntekijöille 
Kaikki lähtee kaupungin johtamisesta ja siitä, että työntekijöille tarjotaan jousta-
vat etätyökäytännöt. Tällä hetkellä lähiesimiehet päättävät, mikä on sopiva määrä 
etätyötä (päivien lukumäärä), kun asiaa pitäisi tarkastella tehtävän hoitamisen 
edellytyksistä. Etätyötä pitäisi tukea siten, että mikäli työn hoitaminen ei vaadi 
toimistolla käyntiä, työntekijän tulisi itse saada päättää tekeekö työtä toimistolla 
vai etänä. Keinotekoinen etätyöpäivien rajoittaminen tiettyyn määrään on van-
hanaikaista johtamista. 
Enemmän työntekijöitä kunnalle, jotta asiat hoituisivat paremmin. 



 

 
 

Koulutus- ja kulttuuri- 
ja vapaa-ajanpalvelut 

n=4  Kunnan vetovoimatekijöiden vahvistaminen mm. vapaa-ajan palveluilla / Hyvät 
harrastusmahdollisuudet 
Tarjota päivähoitopaikkoja ja kyläkoulujen säilyttäminen 
Tulevan yläkoulun kehittäminen urheilukouluksi, joka lisäisi muuttohalukkuutta 
talvilajien harrastajaperheille. 

Luottamushenkilöt ja 
päättäminen 

n=4 Nopeampaa päättämistä. / Joustavalla ja nopealla päätöksenteolla. 

Tuettaisiin oikeasti eikä vain kalliissa kokouksissa tyhjää suunnitella. 

Luottamushenkilöt määrittelevät, millaista kuntaa rakennamme. Tällä hetkellä 
nämä teemat eivät ole nousseet esille strategiasta keskusteltaessa. 

Tilat n=4 Tarjoamalla tiloja / Tarvittaessa työtiloja työntekijöille/yrittäjille  
Etätyötilojen ja kokoustilojen käytön mahdollisuuksia tarjoamalla.  
Asian huomioiminen tilojen käytössä 

Asenneilmapiiri n=3 Positiivisen ilmapiirin luominen uusille ideoille  
Positiivisella ja innovatiivisella asenteella 
Hyvää tahtoa ja joustavuutta lisää 

Asuntotarjonta ja asu-
mismuodot 

n=3 Kohtuuhintaisella asuntotuotannolla sekä laajalla tonttitarjonnalla 

Monipuoliset asumismuodot ja sopiva hintataso 

Jatkossa olisi hyvä mahdollistaa Oulun eteläisissä osissa myös opiskelijoille 
edulliset vuokra-asunnot 

Kulkuyhteydet ja infra n=3 Saavutettavuus (kevyen liikenteen väylät, pääväylät, joukkoliikenne) 
Junayhteys (lähijunapysäkki)  
Parantamalla tiestön kunnossapitoa. 

Tietoliikenneyhteydet n=3 Toimivat tietoliikenneyhteydet  

Hyvät kuituyhteydet etäopintoihin / Mahdollistamalla hyvät tietoliikenneyhteydet 
ja etätyömahdollisuudet 

Kylät n=2 Kylien kehittäminen ja innostaminen koko kunnan alueella. Koko kunnassa kau-
niita paikkoja ja kyliä. 
Pyrkiä pitämään järkevillä päätöksillä myös vireiden sivukylien elinvoima ja tar-
peelliset palvelut yllä, joka houkuttelee muuttajia myös sinne. 

Maaseudun huomioimi-
nen 

n=2 Huomioimalla päätöksissä monipaikkaisuus ja etätyö maaseutualueella. Kaikki 
eivät halua asua keskustoissa. 
Maaseutumaisuuden ja luontoarvojen säilyttäminen ylläpitää kunnan vetovoimai-
suutta perheiden asumisen ja etätyön nivomisessa arjessa. 

Muuttaja- ja asettautu-
mispalvelut 

n=2 Asettautumispalvelut 

Kuntaan joku "synnytysraha", jolloin nuoria lapsiperheitä tulisi paikkakunnalle 
tutustumaan ja asumaan. 

Palvelutarjonta n=2 Lisäämällä palveluita  
Monipuoliset palvelut jotka löytyvät sopivalta etäisyydeltä 

Yksityisten maanomis-
tajien huomioiminen 

n=2 Tilanteessa pitäisi kuunnella ja huomioida myös esim. kunnan yksityisten maan-
omistajien mielipide esim. kaavoituksissa. Monelle maatalouden edustajalle ti-
lanne on jo muutenkin vaikea ja esim. päätös maan myynnistä on iso asia.  
Antamalla yksityisille maanomistajille mahdollisuus myydä maata rakentami-
seen. 

Muut n=7 Byrokratian vähentämisellä. 

Kunnan kehittäminen vaikuttaa positiivisesti myös näihin. 

Budjetoinnin kautta. 

Seudullinen yhteistyö on tärkeää. 

Tunnistamalla asiaa ensin 

Tarjota mahdollisuuksia monipaikkaisuuteen 

Kunnan oma päätöksenteko on olennainen osa, kunta vastaa kaavoituksesta, asu-
misen, palveluiden, yritystoiminnan, sivistystoiminnan kehittämisestä, infrastruk-
tuurin kehittämisestä. 

 
Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin kertomaan avoimella vastauksella, millä tavoin 

monipaikkaisuuden ja etätyön edistäminen tulisi huomioida alueellisessa kehittämi-
sessä. Vastauksia tuli 22. Vastauksissa korostuivat työtilojen tarjonnan kehittäminen 
sekä viestinnän ja tiedotuksen lisääminen (taulukko 11). Myös kulkuyhteydet ja infra, 
verkostot ja yhteistyö sekä tietoliikenneyhteydet toistuivat vastauksissa.  
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Taulukko 11. Millä tavoin monipaikkaisuuden ja etätyön edistäminen tulisi huomioida alueellisessa kehit-
tämisessä? 

Työtilat n=5 Etätyöpisteiden synnyttäminen kehittämishankkeilla  
Tarvittaessa työtiloja työntekijöille tai yrittäjille / Tiloja tulisi olla saatavilla / 
Tarjota esim. vuokratiloja. 
Joka kuntamme kirjastolla olisi hyvä olla ainakin yksi etätyöpiste, jonka voisi 
maksutta varata, tällä hetkellä yksityisyyttä tarjoavia ei ole kuin yhdellä kir-
jastolla ja se on maksullinen. 

Viestintä, tiedotus ja 
markkinointi 

n=5 Ehkä tiedottamista voisi olla enemmän; mitä asiakokonaisuus voisi eri profii-
listen kuntien osalta tarkoittaa. 
Alueelle voisi saada uusia asukkaita ja palveluiden käyttäjiä, jos mahdolli-
suuksia vain nostettaisiin ihmisten tietoon. 
Viestintäsuunnitelma 
Kunnan verkkosivuilla olisi hyvä olla kokonaisuuksia, jotka kertoisivat kun-
nan mahdollisuuksista etätyöntekoon, sisältäen myös helposti löydettävää tie-
toa kunnan ja yritysten tarjoamista elämisen edellytyksistä 
Etätyön mahdollistaminen ympäri kuntaa pitäisi olla lähtökohta kunnan 
markkinoidessa itseään muuttajille 

Kulkuyhteydet ja infra n=4 Saavutettavuus (kevyen liikenteen väylät, pääväylät, joukkoliikenne) /Liiken-
neyhteydet paremmiksi maaseudulta. Ratahankkeita Koillismaalle 
Julkisten liikenneyhteyksien kehittämisellä / Julkisen liikenteen palveluihin 
panostamalla yhteisesti (helpoin ja nopein reitti esim. rautatieasemille) 

Verkostot ja yhteistyö n=4 Kunnan raja-alueiden tilanteen tarkastelu esim. yhteistyössä naapurikuntien 
kanssa. Esim. yksinään ajatus ei välttämättä täytä rakentamisen kriteerejä, 
mutta jos huomioidaan naapurikunnan tarpeet samalla alueella kuntarajan toi-
sella puolella, niin tilanne voikin muuttua. 
Kuntien yhteistyö palveluverkon tarjonnassa korostuu / Palvelutarjoajien vä-
lisen yhteistyön kehittäminen. Esim. liikenneverkosto 
Yhteistyö kaikissa muodoissaan 

Tietoliikenneyhteydet n=4 Valokuituverkon ja langattomien yhteyksien aktiivinen laajentaminen. / Ra-
kentaa lisää valokuituyhteyksiä. 
Hyvien tietoliikenneyhteyksien mahdollistaminen eri kylille  
Toimivat tietoliikenneyhteydet 

Hyvinvointialueet n=3 Hyvinvointialueiden myötä etätyön ja monipaikkaisuuden tarve lisääntyy ja 
siihen tulisi hyvissä ajoin valmistautua kunnissa  
Hyvinvointialueella pendelöintiä kannustetaan v. 2023 alusta, joten alueen 
kehittäminen pysyy mahdollisimman tasapuolisena ja parhaan palvelun saa-
minen asukkaille/asiakkaille/potilaille 

Maakunnan sisällä terveyspalvelutyö tulee olemaan jatkossa monipaikkaista, 
tässä kuntien yhteistyö lähipalvelupisteiden miellyttävyydessä ja myös etä-
palveluiden toimivuuden takaaminen kuntalaisille 

Etätyömahdollisuudet n=2 Pienillä kunnilla on hankaluuksia rekrytoida työntekijöitä. Joustavat etätyö-
käytännöt toisivat varmasti helpotusta tähän pulmaan. Jos kunnat joutuvat 
keskenään kilpailemaan tekijöistä, varmasti joustavin työnantaja rekrytoi hel-
poiten ja varmasti tullaan näkemään naapurikuntien välisiä työntekijöiden 
siirtymisiä joustavimman työnantajan hyväksi 
Ouluseudun ja Pohjois-Suomen vetovoimaa voi kehittää innovatiivisilla etä-
työpaikoilla (softa, suunnittelu, tietotyö, kyberturvallisuustyö, palvelimet). 
Yliopisto, AMK, yritystoiminta voisi luoda lisää etätyöhön perustuvaa työtä. 
Paikasta riippumaton työskentely 

Kaavoitus n=2 Kaavoitustoiminta (n=2) 

Muut n=5 Riittävät resurssit 
Suunnitteluun mukaan kiinnostuneet 
Monipuoliset asumismuodot, sopiva hintataso, hyvät harrastusmahdollisuudet 
Monipaikkaisuutta ja etätyötä kannustavan kulttuurin kehittäminen 
Monipaikkaisuuden mahdollisuuksien ja vaikutusten tunnistaminen strategia-
tasolla 

 
Osion viimeisenä kysymyksenä vastaajalta kysyttiin avoimella kysymyksellä, millä 

tavoin monipaikkaisuutta ja etätyötä tulisi edistää lainsäädäntöä uudistamalla. Vas-
tauksia tuli yhteensä 19. Vastauksissa toistuivat vakituisen asumisen helpottaminen 
loma-asuntoalueella tai loma-asunnoissa. Myös erilaiset verotukseen liittyvät 



 

 
 

toimenpide-ehdotukset, kuten etätyökustannusten huomiointi ja verotuksen jakaminen 
kuntien kesken, nousivat aineistosta esiin. Useat vastaajista mainitsevat etätyömahdol-
lisuuksien laajemman edistämisen. Eräs vastaajista ehdottaa: ”Etätyö laajemmin käyt-
töön ylipäätään. Etätyön johtamiskoulutusta organisaatioihin pakolliseksi - työehto-
neuvottelujen osaksi myös jatkuvan kehittämisen tukeminen (pelkästään huonosti asiaa 
ymmärtävien kuntien/työnantajien varaan tätä asiaa ei voi jättää).” 
 

Taulukko 12. Millä tavoin monipaikkaisuutta ja etätyötä tulisi edistää lainsäädäntöä uudistamalla? 

Asuminen n=5 Mahdollistaa monipaikkainen asuminen. / Maistraatin tulkinta vakituisesta 
asumisesta loma-asuntoalueella ei ole sama kuin kaupungin ja muiden viran-
omaisten. Mikäli asuu loma-asuntoalueella vaikkapa rivitalotyyppisessä to-
teutuksessa, asukasta ei maistraatti kirjaa vakituiseksi asukkaaksi ja tämä 
hankaloittaa todella monessa eri asiassa asukkaan asioiden hoitoa (erilaiset 
sopimusasiat, opintotuki yms) 
Loma-asunnoissa pysyvä asuminen aiheuttaa asujille usein päänvaivaa. Tätä 
varmasti voisi helpottaa. / Sallimalla vapaa-ajanasuntojen muuttamista vaki-
tuisiksi vaikka niissä ei olisi kaikkia mukavuuksia sekä kunnallistekniikkaa. / 
Loma-asuntoon liittyvät rajoitteet pitäisi saada poistettua ja loma-asunto pi-
täisi olla yhdenvertaisessa roolissa asuinrakennuksen kanssa vakituisen asu-
misen suhteen, kunhan turvallisuusnäkökohdat täyttyvät. 

Verotus n=5 Etätyökustannusten entistä parempi huomiointi verotuksessa 

Verotuksen keventäminen 
Verotuksen jakaminen kuntien kesken. Mökkikuntaan palautetaan verotus-
kunnan saamia veroja kattamaan kunnan tarjoamia palveluita. Kerättävien 
verojen siirtäminen pääasiallisesta kunnasta mökkikuntaan. Veroilmoituk-
seen laitetaan asumismäärät omassa ja toissijaisessa kunnassa. Työmatkavä-
hennysoikeus, kun siirrytään esim. kuukaudeksi mökkipaikkakunnalle etätöi-
hin eli kodin ja mökin välinen matka 
Kotiasuinkunnan ja vapaa-ajankunnan alueilla asumisen kulujen tasaaminen 
oikeudenmukaisesti verotuksessa huomioimisessa 
Ainakin verotuksen näkökulmasta työssäkäyntiasuntoa tulisi tukea myös ns. 
sinkuille. Nyt sitä tuetaan ainoastaan perheellisille 

Etätyömah-
dollisuuksien 
edistäminen 

n=3 Etätyön edistäminen eri tavoin 
Etätyötä mahdollistettaisiin enemmän lainsäädännöllä 
Etätyö laajemmin käyttöön ylipäätään. Etätyön johtamiskoulutusta organi-
saatioihin pakolliseksi - työehtoneuvottelujen osaksi myös jatkuvan kehittä-
misen tukeminen (pelkästään huonosti asiaa ymmärtävien kuntien/työnanata-
jien varaan tätä asiaa ei voi jättää) 

Kaksoiskuntalaisuus n=3 Monikotikuntamallilla 
Kaksoiskuntalaisuus (n=2) 

Byrokratia n=2 Poistaa siihen liittyviä rakenteellisia ja byrokraattisia esteitä / Byrokratian 
vähentämisellä 

Taloudellinen tukemi-
nen 

n=2 Harva-alueiden tukeminen taloudellisesti olisi käytännössä paras keino, mi-
käli oikeasti haluttaisiin kaupungistumista hillitä 
Koululaisten kustannusten kattamiseen korvausta lähtökunnasta etätyökun-
taan. Sotealueiden välinen rahan siirto v. 2023 alusta samalla tavalla 

Muut n=2 Tähän tulisi olla mahdollisuus Suomen kansalaisilla 
Teiden yksityistäminen teki varmasti asialle hallaa; tiet ovat huonommassa 
kunnossa ja tieosuuskunnan perustaminen sekä osakkaana oleminen eivät 
varmasti edistä asiaa 

 
Kyselyn lopuksi vastaaja sai vapaasti täydentää kyselyn sisältöä tai antaa palautetta. 

Avoimiin vastauskenttiin 11 vastaajaa jätti omat kommenttinsa kyselyn aiheista:  
 

- ”Etätyö pitää maaseudun asuttuna.” 
 

- ”Näitä asioita pitäisi pystyä pohtimaan vielä enemmän.” 
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- ”Työskentelen (ja myös moni muu täällä toimistotyöntekijöistä) etänä kotoa kä-
sin, käyn työpaikalla 1 pv vko ja tarvittaessa useammin. Työt sujuu paremmin 
kotoa käsin, sairaslomat vähentyneet huomattavasti kaikilla.” 

 
- ”Tarvitaan asennemuutosta, jossa "perinteinen koulusta -hautaan" samassa 

toimipisteessä unohdetaan ja mielletään, että työntekijät ovat yhtä arvokkaita, 
vaikkakin heidän työ olisi vaihtelevaa tai sitä voitaisiin tehdä etänä tai koostuisi 
useammasta eri osa- tai kausityöstä. On ymmärrettävä, että työntekijän vapaa-
aika on myös työn tekemisen kannalta oltava mielekästä ja elämisen arvoista. 
Emmehän me elä työlle vaan omalle elämälle, jossa työ on yksi (tosin tärkeä) 
osatekijä. Meillä on ainakin ilmennyt "etätyöntekijöiden" vähättelyä ja eriar-
voisuutta työntekijöiden keskuudessa (ei johdon tai esimiesten). Asenne on se 
suurin este.” 

 
- ”Mielestäni yksittäinen työntekijä ei välttämättä ole kovin hyvin perillä kunnan 

suunnittelemista, tekemistä tai jo tehdyistä toimista. Näin ollen moneen kysy-
mykseen joutunee vastaamaan: "En tiedä."” 

 
- ”Meidän kunnassamme nämä asiat ovat niin kaukana kunnan työntekijöidenkin 

todellisuudesta, että ei kyllä ihan konkretiaan päässeet omat vastaukset kä-
siksi.” 

 
- ”Kunnilla on liian suuri valta yksityisten maanomistajien maankäyttöön. 

Omassa omistuksessa olevan maan hyödyntäminen rakentamiseen on tällä het-
kellä mahdotonta, kun kunta ostaa maat pakolla raakamaan hinnalla ja myy ne 
kalliilla eteenpäin.” 
 

Yksi vastaaja kertoo kunnan olevan maaseutumainen alue kaupunkipalveluiden ää-
rellä. Kunnassa vapaa-ajan asuntojen merkitys ei korostu, vaan ihmiset asuvat omis-
tusasunnoissa, joista käsin tekevät etätyötä kaupunkien suuntaan, koko Oulun seutu-
/Suomi-verkostossa sekä monikansallisissa globaaleissa yrityksissä. Vastaajan mukaan 
Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkko oli loistava lukiokurssien mahdollistaja ja kuntien 
kannalta kustannustehokas tapa saada monipuolinen lukiokurssitarjonta, eri kielet, ker-
tauskurssit yms. Vastaaja kirjoitti: ”Tällaiset verkostot olisi hyvä nähdä seudullisina 
voimavaroina ja jakaa kustannukset oikeudenmukaisemmin. Kaupungit ovat osin liian 
yksinapaisia.” 

Yksi vastaaja puolestaan kertoi vastanneensa työskentelykunnan mukaan, josta hä-
nellä ei ole paljon tietoa, sillä hän asuu ja työskentelee eri kunnissa. Vastaaja jatkoi: 
”Olen korona-aikana tehnyt osittain/suurimmaksi osaksi etätyötä. Minusta etätyön te-
keminen on täysin riippuvaista siitä mitä työnantaja sallii, ei siitä, minkälaiset mah-
dollisuudet kunta luo etätyön tekemiseen.” 

Kaksi vastaaja jätti muuta palautetta kyselystä. Eräs vastaaja työskenteli kahdessa 
Pohjois-Pohjanmaan kunnassa, muttei voinut valita ensimmäiseen kysymykseen kuin 
yhden vaihtoehdon. Toisen vastaajan mukaan jotkin monivalintakysymykset olisivat 
kaivanneet perään avointa tekstilaatikkoa missä olisi voinut avata valintoja tai tehdä 
perusteluita/huomioita. 
  



 

 
 

6 Syventävien haastatteluiden koosteet 

Verkkokyselyn vastaajat saivat halutessaan ilmoittautua aiheeseen liittyvään syventä-
vään haastatteluun. Mukaan valittiin viisi kuntaa: Kalajoki, Kuusamo, Liminka, Reis-
järvi ja Sievi. Lisäksi haastattelukutsu lähetettiin erikseen Oulun kaupungin edustajille, 
koska Oulusta ei saatu kyselyvastauksia. Haastatteluissa syvennettiin verkkokyselyn 
teemoja eli monipaikkaisuuden ja etätyön mahdollisuuksista kunnan toiminnassa. 
Haastatteluja varten valmisteltiin myös kuntakohtaisia kysymyksiä aihepiiriin tutustu-
misen pohjalta. Oulua koskevia haastatteluita toteutettiin yhteensä kolme. Viidessä 
muussa kunnassa tehtiin yksi haastattelu. Seuraavassa esitellään haastatteluissa esille 
nousseita huomioita ja mielipiteitä kunnittain.  

6.1 Oulu 

Monipaikkaisuutta pidetään hyvin positiivisena asiana ja mahdollisuutena Pohjois-
Pohjanmaan ja Oulun kaltaiselle alueelle. Oulussa monipaikkaisuus on ollut osa maa-
seudun kehittämiseen liittyvää keskustelua. Haastattelujen keskeiset huomiot on koottu 
taulukkoon 13. 

Monipaikkaisen asumisen ja työn edistäminen Oulun maaseudulla lähtee siitä, 
että maaseudulla asuville ja työskenteleville, eri elämäntilanteissa oleville ihmisille on 
tarjolla riittävät kunnalliset palvelut. Terveyspalveluihin ei pitäisi olla liian pitkää 
matkaa. Oulun kaupungille on tärkeää, että Oulun eri kylät ja taajamat kyetään pitä-
mään elävinä, jolloin palveluiden tulee tavoittaa myös osa-aikaiset asukkaat. Ne maa-
seutualueiden asukkaat, jotka pärjäävät omillaan eivätkä ole kunnan palveluiden pii-
rissä iän ja kuntoisuutensa puolesta, ovat esimerkiksi siivous- ja ruokapalveluiden 
osalta yksityisten palveluiden varassa. 

Vaikka monipaikkaisuus-termiä ei ole suoraan käytetty, niin yhden haastatellun 
mukaan sekä vakituisten että vapaa-ajan asukkaiden toiveet ovat olleet kaupungin läh-
tökohtina kylien kehittämisessä. Oulussa on päätetty, että kaikkia alueita kehitetään 
tasapuolisesti. Oulun kyläalueiden osayleiskaavojen laatimisen yhteydessä on tehty 
kyläselvityksiä. Kyläläisten, niin vakituisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin kanssa on 
käyty vuorovaikutteista keskustelua esimerkiksi nettikyselyn keinoin. Kyläselvitykset 
on tehty ennen pandemia-aikaa, eikä silloin etätyö noussut keskustelusta vahvasti esiin. 
Kylien hyvien tietoliikenneyhteyksien tärkeys on ollut esillä. 

Muita maaseudun monipaikkaista asumista ja työtä tukevia, kunnan tuottamia pal-
veluita ovat tietoliikenneyhteydet ja niihin liittyvä neuvonta ja tuki. Oulussa pyri-
tään erityisesti varmistamaan tietoliikenneyhteydet taajamissa, jotka ovat entisiä kun-
takeskuksia sekä ylipäätään harvemmin asutuilla seuduilla. Oulun kaupungin yhdys-
kunta- ja ympäristöpalvelualueella on käynnissä laajakaistahanke, jolla pyritään edis-
tämään laajakaistayhteyksiä niihin kohteisiin, joihin se ei tule markkinaehtoisesti. Laa-
jakaistayhteyksiä on rakennettu kansallisella tai muulla rahoituksella sellaisiin paik-
koihin, joihin markkinatoimijat eivät näe liiketoiminnallisesti kannattavaksi rakentaa. 

Oulun kaupungilla on kuntalaisille yli sata sähköistä palvelua. Oulun järjestää di-
gineuvontaa sekä yrityksille että asukkaille. Oulu10:ssä on kehitteillä digitukimalli 
siitä, miten tukea annetaan. Tarvittava tuki on monitahosta, päätelaitteista digitaalisten 
välineiden käyttöön.  

Etätyö mahdollistaa laajemmat työmarkkinat ja osaavien työntekijöiden saatavuu-
den. Monipaikkaisuuden avulla ihmisillä on mahdollisuus asua Oulussa, vaikka suurin 
osa tai merkittävä osa muusta työyhteisöstä sijaitsisi muualla esimerkiksi Etelä-
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Suomessa. Etätyön edistämiseksi teknologia on jo riittävällä tasolla. Eniten kyse on 
työtehtävien luonteesta ja työnantajan suhtautumisesta. Kaikissa työtehtävissä etätyö 
ei ole mahdollista. Etätyömahdollisuus riippuu myös siitä, saako työntekijä sovittua 
työnantajan kanssa käytänteet työn tulosten seuraamisesta, työn ohjaukseen liittyvistä 
asioista ja työpaikan yhteisöllisyydestä.  

Tällä hetkellä eri puolilla kaupunkiorganisaatiota mietitään, mitä monipaikkaisuus 
ja etätyö tarkoittavat pandemian jälkeen. Koronapandemian myötä kaikki julkisen sek-
torin työntekijät, joiden työn luonne salli etätyön teon, velvoitettiin tekemään etätyötä. 
Etätyövelvoitteen haasteet Oulussa liittyivät muun muassa etätyövälineisiin ja nii-
den käyttöön. Kaikilla ei ollut aluksi osaamista etätyövälineillä työskentelyyn tai tar-
vittavia välineitä, kuten kannettavaa tietokonetta. Kaikki työssä käytettävä materiaali 
ei ollut digitaalisessa muodossa, vaan vaati käyntiä toimiston paperiarkistoissa. Kaik-
kia ohjelmia ei alkuun pystynyt käyttämään kotoa käsin. 

Työpisteitä kaupungin työntekijöille Oulun maaseutualueilla ei vielä ole. Työpis-
teiden myötä voitaisiin vähentää sekä liikennettä että työmatkoihin kuluvaa aikaa. 
Siitä, kuinka paljon kaupungin toimipisteissä käy työntekijöitä, vaikkei siellä viralli-
sesti olisi etätyöpistettä, ei ole tietoa. Oulussa on laaja kirjastoverkko, hyvä koulu-
verkko, nuorisotiloja ja lisäksi Oulu10:n tiloja eri puolilla kaupunkia, erityisesti van-
hoissa kuntataajamissa ja niiden lähistöllä. Tarvetta työskentelytiloille ei ole vielä sys-
temaattisesti selvitetty. Eri yhteyksissä on ollut keskustelua työpistemahdollisuuksien 
kartoittamisesta. 

Kaupungin eri tilojen, kuten koulukeskusten ja kirjastojen, hyödyntämistä etätyön 
tekemiseen voitaisiin nostaa aiheena enemmän esille. Kaupungin omistamien monitoi-
mitilojen vähemmälle käytölle jääneitä tiloja voitaisiin kehittää etätyötiloiksi.  

Monipaikkaisen asumisen muodoista opiskelijat ovat iso ryhmä Oulussa. Toi-
veena on, että he asettuvat Ouluun kokoaikaisesti. Opiskelijat ovat kausittaisesti poissa 
Oulusta esimerkiksi töiden takia. On myös huomioitava oululaiset, jotka opiskelevat 
jollain toisella paikkakunnalla, sillä he tulevat Ouluun töihin. Opiskelijoiden houkut-
telemiseksi ja Oulussa pitämiseksi on mietittävä erilaisia toimenpiteitä peruspalvelui-
den järjestämisestä lähtien. 

Oulussa monipaikkaisen asumisen volyymi on vapaa-ajan asukkaiden ja kausi-
väestön suhteen maltillinen verrattuna moneen muuhun kuntaan eikä se korostu maan-
käytössä. Loma-asumisen alueet keskittyvät jokivarsille ja meren rannoille. 

Kaavoituksen ja maankäytön näkökulmasta koko Oulussa on tavoitteena tarjota 
erilaisia vaihtoehtoja erilaisissa ympäristöissä. Koronapandemian aikana on havaittu, 
että väljempi asuminen on kasvattanut suosiotaan. Rakennuspaikkojen osalta Oulussa 
on hyvä tilanne. Mikäli maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät, on suun-
nittelutarveratkaisujen kautta mahdollista saada lupa loma-asunnon muuttamiseksi py-
syvän asumisen käyttöön. 

Monipaikkaisuutta ei pidetä suoranaisena muutoksena maankäytön suunnittelun 
kannalta. Monipaikkaisuuteen liittyy kuitenkin kysymys siitä, onko kyseessä vapaa-
ajan asuminen vai pysyvä asuminen. Maistraatti ei enää rekisteröi vakituisia asukkaita 
kaavojen loma-asuntoalueille, sillä loma-asumisen alueille myönnettävä pysyvän asu-
misen status on ristiriidassa kaavoituksen kanssa. Haastateltavan mukaan maistraatin 
linjaus on aiheuttanut harmitusta ja eriarvoisuuden kokemusta loma-alueilla, joilla on 
asuttu pysyvämmin. 

Muutoksen myötä Virpiniemessä on ollut vireillä asemakaavamuutos pysyvän 
asumisen sallimiseksi. Virpiniemen alue kytkeytyy välimatkasta huolimatta yhdyskun-
tarakenteeseen ja alueen asunnot sijaitsevat keskitetysti, mikä puoltaa kaavamuutosta. 



 

 
 

Mikäli loma-asunnot sijoittuisivat hajalleen ympäri kuntaa, tilanne olisi haastavampi. 
Loma-asumista varten kaavoitetulla alueella esimerkiksi katumitoitukset ja rakenteet 
eivät ole pysyvän asumisen alueen tasolla, mikä voi aiheuttaa tarvetta toimenpiteille.  

Pysyvä asuminen tuo aina velvoitteen palveluiden järjestämiseen, minkä vuoksi 
kunnilla on oikeus päättää omasta kaavoituksesta ja harkita sitä, mille alueille pysyvää 
asumista tulee. Mikäli kunnassa sallitaan kovin hajanaista asumista, palvelut voi olla 
haastavampi järjestää. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vas-
tuulle, mutta esimerkiksi koulupalvelut jäävät kunnan tehtäväksi. Pysyvän asumisoi-
keuden myötä kunnan tulee järjestää esimerkiksi koulukyydit.  

Uusien asukkaiden ja työntekijöiden houkuttelemiseksi Oulussa ovat tavoitteena 
hyvät kulkuyhteydet. Kulkuyhteydet varmistavat sen, että Oulusta käsin voi tehdä 
töitä eripuolille Suomea. Monipaikkaisuuden edistämiseksi tulisi tehdä yhteistyötä inf-
ran ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, tarvittaessa joukkoliikenteen suhteen mutta vä-
hintään tiestön kunnossa pitämiseksi. Pandemia on vaikuttanut liikennesuoritteisiin 
jonkun verran. Oulussa on ollut vahvaa joukkoliikenteen käyttäjämäärien kehitystä, 
mutta pandemian myötä käyttäjät loppuivat lähes täysin. 

Jokivarren alueisiin liittyy tulvakysymyksiä, jotka on pakko ottaa huomioon 
maankäytön suunnittelussa. Loma-asunnolle ei välttämättä pystytä myöntämään lupaa 
pysyvään asumiseen tulvamallinnusten takia. Tulvat vaikuttavat myös tiestön kuntoon. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ainakin vakituiselle asumiselle tulee olla kulku-
kelpoinen yhteys. Loma-asuntojen osalta voidaan hyväksyä tiestön heikompi kunto ja 
tieyhteyden väliaikainen katkeaminen tulvien myötä. Oulussa ei ole kattavasti selvi-
tetty sitä, miten tiestön kunto palvelee vapaa-ajan asukkaita. Usein alueilla, joissa on 
loma-asutusta, yleiset tiet ovat ELY:n hoidossa ja alempiasteinen tieverkko saattaa olla 
yksityisten omistuksessa. 

Digitalisaatio ja etätyö ovat vaikuttaneet jonkin verran yritystoiminnan mahdol-
lisuuksiin Oulun maaseudulla. Yrityksillä, jotka saavat digitaaliset palvelut käyt-
töönsä, asiointi helpottuu. Tärkeintä kuitenkin on, että yrityksen toimitiloihin syntyvät 
riittävät tietoliikenneyhteydet omien asiakkaidensa kanssa asioimiseen. Monipaik-
kaisuus mahdollistaa työskentelyn eri paikoista ja voi parhaassa tapauksessa tarkoittaa 
sitä, että yritysten toimintaa voidaan hajauttaa useammalle paikkakunnalle.  

Haastateltavat kokivat, että monipaikkaisuudesta pitäisi olla laajempaa tiedotusta. 
Siihen, miten kunnat resursoivat monipaikkaisuutta edistäviä asioita, voidaan vaikuttaa 
jo sillä, että selvitetään tilannekuvaa ja yritetään miettiä toimintatapoja asian edistä-
miseksi. Monipaikkaisuuteen ja etätyöhön liittyen voisi olla kunnan tai toisen tahon 
järjestämää tiedotusta tai koulutusta, jossa kerrottaisiin avoimesti hyvistä etätyökäy-
tänteistä, hyvistä etätyötavoista ja työn ohjauksellisiin asioihin liittyviä vinkkejä.  

Monipaikkaisuuden ja etätyön edistämiseksi tarvitaan alueellista yhteistyötä. Ou-
lussa on vahva seutuyhteistyö ja lähes kerran kuussa kokoontuu seuturakennetiimi. 
Tiimin viimeisin työ on ollut seudun kehityskuva, johon liittyvissä keskusteluissa ovat 
nousseet esiin monipaikkaisuus ja etätyön lisääntyminen. Seudullista keskustelua tule-
vaisuuden asumisesta on käyty. Maakuntaliitto on ollut monipaikkaisuutta edistävien 
toimenpiteiden suhteen aloitteellinen ja aktiivinen, mikä on näkynyt erityisesti tietolii-
kenneyhteyksien edistämisessä. 

Oululle on suuri merkitys sillä, mitä muualla maassa ja varsinkin Etelä-Suomessa 
ajatellaan monipaikkaisuudesta. Monipaikkaisuuden edistämiseen tarvitaan yhteisiä 
ponnistuksia, eikä Oulu ja muu maakunta pärjää siinä ihan yksin. Tukea tarvitaan 
myös valtiolta. 
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Mökkikuntalaisilla tai osa-aikaisesti paikkakunnalla asuvilla ihmisillä tulisi olla 
kunnan tarjoamiin palveluihin oikeus ja mahdollisuus. Kulujen tasaaminen verotuk-
sen keinoin, esimerkiksi jakamalla kuntien verokertymää kuntalaisen omalla ilmoituk-
sella, ei toimisi. Vaihtoehdot voisivat olla sen tapaisia, että kuntalainen itse ikään kuin 
kantaisi mukanaan verorahaa ja oikeutta palveluihin, jolloin palveluja käytettäessä 
kunta saisi jollain mekanismilla korvauksen. Haastateltavien mielestä etätyön edistä-
minen riippuu hallinnollista uudelleenajattelua enemmän siitä, miten työn oh-
jaukseen ja yhteisöllisyyteen liittyvät asiat saadaan hoidettua.  

 
Taulukko 13. Oulua koskevien haastatteluiden kooste. Vihreällä esimerkkejä toteutetuista hankkeista ja 
sinisellä ehdotuksia uusiksi kehittämishankkeiksi. 

Etätyö Työmarkkinat ja osaaminen 

Työtehtävien luonne ja työnantajan asenne 

Haasteita etätyövälineissä ja niiden käytössä 

Käynnissä: Laajakaistahanke  

Käynnissä: Digitukimallin kehittäminen 

Ehdotus: Työpisteiden ja etätyötilojen tarpeen kartoittaminen 

Ehdotus: Kunnan toimitilojen kehittäminen etätyötiloiksi 

Monipaikkainen asuminen Opiskelijat ovat iso ryhmä  

Vapaa-ajan asukkaiden volyymi ei suurta verrattuna muihin kuntiin  

Maankäyttö ja kaavoitus  Monipuolisten vaihtoehtojen tarjoaminen tärkeää 

Jokivarren alueen tulvakysymykset 

Kunnan oikeus päättää, mihin tulee pysyvää asumista 

Ollut käynnissä: Virpiniemen asemakaavamuutosprosessi 

Kulkuyhteydet Hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeitä 

Ehdotus: Yhteistyötä infran ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

Palvelut Riittävät palvelut eri elämäntilanteissa 

Palvelut myös monipaikkaisille asukkaille 

Sote-palvelut siirtyvät maakunnille, esim. koulupalvelut jäävät 

Toteutettu: Sähköisiä palveluita laajasti käytössä  

Yrittäminen ja liike- 
toiminta 

Riittävät tietoliikenneyhteydet asioimiseen 

Digitaaliset palvelut 

Tiedotus Ehdotus: Laajempaa tiedotusta ja keskustelua, esimerkiksi koulutusta etätyökäytän-
teistä ja -tavoista 

Yhteistyö Maakuntaliitto ollut aktiivinen 

Tukea tarvitaan myös valtiolta 

Käynnissä: Seutuyhteistyö, seuturakennetiimi 

Päätöksenteko ja lain- 
säädäntö 

Monipaikkaisilla asukkailla tulisi olla oikeus kunnan palveluihin 

Vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden toiveet lähtökohtana kylien kehittämisessä 

Verotuksen jakaminen omalla ilmoituksella ei toimisi 

 

6.2 Kalajoki 

Kunnan tuottamista palveluista monipaikkaista asumista ja etätyötä edistävät Kalajo-
ella eniten kunnan omistama kuituverkko, toimistohotelli sekä runsas vapaa-ajan 
asuntojen kaavoitus. Haastattelun keskeiset havainnot on koottu taulukkoon 14. 



 

 
 

Kalajoen maaseutualueiden tietoliikenneyhteydet paranevat koko ajan. Kalajoen 
oma kuituverkko, Kalajoen kuitu, kattaa kohtuullisen hyvän alueen. Syrjemmässä on 
edelleen katvealueita, joissa ei mene kuitua ja langaton yhteys voi olla hidas. Etätyön 
teko keskittyy kuitenkin enemmän Hiekkasärkille ja rannan tuntumaan, missä myös 
langaton yhteys toimii kohtuullisen hyvin.  

Kalajoen Hiekkasärkillä on toimistohotelli. Myös Himangalle on aukeamassa toi-
mistohotelli. Tämän myötä molemmissa keskuspaikoissa on vuokrattavia työ- ja ko-
koustiloja. Toinen toimistohotelleista on yksityisen yrityksen omistama ja toinen kau-
punkiomisteisen matkailukehitysyhtiön Hiekkasärkät Oy:n. Haastateltavan mukaan 
toimistohotellityyppistä toimintaa tarvittaisiin lisää, sillä esimerkiksi Hiekkasärkillä 
toimiva hotelli on usein täynnä. 

Etätyön edistämisen suhteen kunnan tehtävä on varmistaa riittävän kattava kuitu-
verkko, muuten etätyön edistämiseen vaikuttavat enemmän yritykset. Kalajoella toimii 
haastateltavan mukaan hyvin se ajatusmalli, jonka mukaan kyse on vain siitä, että ih-
miset alkavat itse toteuttamaan monipaikkaisuutta. Siihen vaikuttaa eniten se, miten 
työnantajat suhtautuvat monipaikkaisuuteen yrityksissä. 

Vapaa-ajan asukkailla on suuri rooli Kalajoella. Hiekkasärkillä on 14 000 vuode-
paikkaa. Kalajoella on asukkaita 12 000 eli kesäisin Kalajoen väkimäärä kaksinkertais-
tuu Hiekkasärkkien ollessa täynnä. Haastateltavan mukaan talvella matalan sesongin 
aikaan vapaa-ajan asukkaita on vähemmän. Koronapandemian aikana etätyö on lisään-
tynyt ja sitä kautta vapaa-ajan asukkaita on tullut Kalajoelle myös talvella pidemmäksi 
aikaa. 

Kalajoella on tarvetta ympärivuotisuuden edistämiseksi. Kalajoen uudella strate-
gialla tähdätään ympärivuotisen matkailun lisäämisen. Strategian mukaan Kalajoelle 
pyritään saamaan ihmisiä elinkeinoilla, joista yksi on etätyöskentely.  

Kesäsesongin ulkopuolella löytyy hyvin vuokrattavia asuntoja lyhytaikaiseen ma-
joitukseen. Kalajoen mökkikapasiteetti on hyvin kesäpainotteisesti käytössä ja hinta-
taso sesongin aikana on kova. Tämä osittain vääristää Kalajoen vuokramarkkinaa: 
harva asunnon omistaja suostuu vuokraamaan asunnon Hiekkasärkiltä ympärivuoti-
sesti, sillä asunnon vuokraaminen kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin tuottaa 
enemmän kuin ympärivuotinen vuokraus. 

Yleisesti ottaen Kalajoelle halutaan lisää vapaa-ajan asukkaita. Usein Kalajoella 
vapaa-aikaa viettänyt henkilö on päätynyt ostamaan Kalajoelta vapaa-ajan asunnon. 
Moni vapaa-ajan asunnon omistaja on sittemmin muuttanut Kalajoelle vakituisesti. 

Vapaa-ajan asuminen on huomioitu kaavoituksessa. Kalajoella on toteutettu kaa-
vamuutoksia vapaa-ajan asuntoalueilla, ja vakituisen asumisen mahdollistamista on 
haettu pääosin kaikkialle muualle paitsi Hiekkasärkkien keskusta-alueelle. Kaavamuu-
toksista on positiivisia kokemuksia. Vapaa-ajan kaavalla olevassa talossa vakituisesti 
asumisessa ei ole ilmennyt ongelmia. Vaikka henkilö on asunut vapaa-ajan asunnossa, 
ovat esimerkiksi koulukuljetukset toimineet samoin kuin vakituisessa asumisessakin. 
Kalajoella on aina suhtauduttu asiaan hyvin myönteisesti. 

Kesäaikaan Kalajoella on paljon sesonkityöntekijöitä. Heistä monet asuvat talvet 
jossain muualla ja tulevat Kalajoelle kesätöihin. Esimerkiksi ravintola-alalla on työn-
tekijöitä, jotka saattavat talvisaikaan työskennellä laskettelukeskuksissa ja kesän Kala-
joella. Lisäksi on työntekijöitä, jotka viettävät talvet ulkomailla töissä ja kesät Hiek-
kasärkillä. 

Kalajoella ei ole tyhjillään olevia rakennuksia. Kalajoella on ollut jo joitakin vuosia 
sekä asunto- että toimitilapula. Haastateltava arveli, että maaseudun asumiskelpoiset 
asunnot on todennäköisesti jo vuokrattu tuulivoimatyöntekijöille. 
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Rakentamisen kaavoittaminen ja luvittaminen on haastateltavan mukaan kenties 
konkreettisinta yhteistyötä, mitä kaupunki voi tehdä yksityisen sektorin kanssa. 
Asuntopulan vuoksi Kalajoen kaupunki on päättänyt varata tietyn määrärahan raken-
nusliikkeiden alkavia kohteita varten. Tällä määrärahalla kaupunki ostaa uudesta al-
kavasta rakennuskohteesta 1-3 asuntoa per talo. Tällä mahdollistetaan rakennushankkeen 
käyntiin lähteminen.  

Kalajoen tieverkosto on kohtuullisen hyvä. Julkista liikennettä on vähän. Kala-
joen julkisen liikenteen käyttäjämäärät ovat pieniä. 

Kalajoen palvelutilanne on poikkeuksellisen hyvä kunnan kokoon nähden vahvan 
matkailun vuoksi. Kalajoella on sähköisiä asiointikanavia esimerkiksi terveyspalve-
luissa ja jätehuoltoneuvonnassa. Kalajoella suhtaudutaan hyvin myönteisesti vapaa-
ajan asukkaiden tai kausiasukkaiden palveluiden käyttöön. Peruspalveluiden tarjoami-
nen vapaa-ajan asukkaille on osa kunnan markkinointia, jolla kannustetaan ihmisiä 
olemaan Kalajoella enemmän. Silloin ihmiset käyttävät rahaa myös kaupallisiin palve-
luihin.  

Haastateltavalla ei ole tiedossa päivähoidon ja koulun järjestämiseen liittyviä 
haasteita. Haastateltava arvelee, että etätöihin Kalajoelle tulee harvoin ihmisiä, joilla 
on kouluikäisiä tai päivähoitoa vaativia lapsia. 

Etätyön markkinointi on haastateltavan mukaan enemmän palvelun- tai asunnon 
tarjoajan tehtävä, kuin kunnan. Yksityisten yritysten lisäksi matkailuyhdistyksen tie-
dotuskanava eli Visit Kalajoki tekee jossain määrin markkinointia monipaikkaisesti 
työskentelevien tai asuvien henkilöiden houkuttelemiseksi. Visit Kalajoki on matkai-
luyhdistyksen pyörittämä markkinointiorganisaatio, jonka päätehtävä on hoitaa Kala-
joen ulkopuolista markkinointia ja näkyvyyttä. 

Kalajoella on kehitetty Kodiksi Kalajoki -palvelu, joka toimii kaupungin palve-
luna muuttajille. Kodiksi Kalajoki -palvelusta löytää yhden sivuston takaa periaat-
teessa koko Kalajoen asuntotarjonnan. Se toimii paikallisten rakennusliikkeiden ja 
kiinteistövälittäjien yhteisenä markkinointipaikkana. Palvelu yhdistää yritysten toi-
mintaa. Palvelun kehittäminen lähti kaupungin työntekijöiden tarpeesta ja ajatuksena 
oli, että alusta palvelisi ensisijaisesti Kalajoen kaupungin kotouttamispalveluiden työn-
tekijöitä. Kun palvelu todettiin toimivaksi, sitä alettiin markkinoimaan laajemmin. 

Kalajoen maaseudulla yrittämiseen ja liiketoimintaan liittyy samanlaisia haas-
teita kuin joka puolella. Tällä hetkellä isoin haaste on hintojen nousu kaikissa tarveai-
neissa. Kalajoella oma haasteensa on toimitilojen puute. Tontteja on kaavoitettu hyvin, 
mutta valmista toimitilaa kaivattaisiin enemmän. Kalajoella on 170 0000 neliötä teol-
lista toimitilaa olemassa, mutta vapaana 300 neliötä. Suurempia tiloja ei ole saatavilla 
nopeasti, joten yrityksille, jotka haluaisivat käynnistää toimintaa Kalajoella tai muuttaa 
toimintaa sinne, ei välttämättä ole paikkaa. Kalajoki pyrkii toimitilamarkkinoinnilla 
tuomaan yrityksille tietoon mahdollisimman hyvin kaikki toimitilat, jotka ovat vapau-
tumassa. 

Kalajoella on käynnissä muutamia hankkeita maaseudun yrittäjyyden ja liiketoi-
minnan edistämiseksi: Teolliset arvoketjut -hankkeessa pyritään vaikuttamaan teollis-
ten yritysten toimintaan ja löytämään yhteistyökuvioita, joilla yritysten toimintaan voi-
taisiin parantaa. Ketterä muutos -hankkeessa tuetaan henkilöitä, jotka haluavat alkaa 
yrittäjäksi.  Irti öljystä -hankkeessa tuetaan ja neuvotaan yrityksiä energiamuutoksessa. 
Yhteistyö monipaikkaisuuden edistämiseksi naapurikuntien kanssa voisi haastatelta-
van mukaan olla markkinoinnillista yhteistyötä, jolloin etätyöskentelyä mainostet-
taisiin seutuna. Yhteisellä markkinoinnilla voitaisiin haastateltavan mukaan tuoda 
esiin sitä, että seudun kunnilta löytyy yhdessä samat palvelut kuin isommista kaupun-
geista. 



 

 
 

Kuntien hyviä puolia voitaisiin tuoda esille esimerkiksi niin, että jos henkilö menee 
töihin Kalajoen lähikuntaan, hänellä on Kalajoen matkailupalvelut lähistöllä. Tai jos 
henkilö menee töihin Kalajoelle, hänellä on Ylivieskan ostosmahdollisuudet tai rauta-
tieyhteydet lähellä. 

Monipaikkaisuuden edistäminen ei vaadi haastateltavan mielestä hallinnollista uu-
delleenajattelua muuten kuin ehkä työtilavähennyksen suhteen. Mikäli verotuksessa 
ei jo voi tehdä työtilavähennyksiä vapaa-ajan asunnosta työtilana, sen mahdollistami-
nen voisi kannustaa vapaa-ajan asunnon käyttöön etätyöhön. Palveluiden käytöstä ai-
heutuvien kulujen jakaminen henkilöverotuksen keinoin, esimerkiksi mökkiläisen 
omalla ilmoituksella, kuulostaa haastateltavan mielestä haastavalta. Terveydenhuollon 
palveluiden kulut voitaisiin helpommin jakaa kuntien tai seutujen kesken, sillä ne ovat 
yleensä yksittäistapauksia. Muuten mökkipaikkakunnalla käytettävät palvelut, kuten 
rakennusvalvonta, tarkoittaa yleensä paikkakunnalle kohdistuvia investointeja. Monet 
käytettävät palvelut ovat yksityisten ylläpitämiä tai niitä kunnan palveluita, joista mak-
setaan sama hinta, oli paikallinen tai ei.  

 
Taulukko 14. Kalajokea koskevan haastattelun kooste. Vihreällä esimerkkejä toteutetuista hankkeista ja 
sinisellä ehdotuksia uusiksi kehittämishankkeiksi. 

Etätyö Etätyötilojen kasvava kysyntä 

Tärkeintä asenne etätyöhön 

Käynnissä: Oma kuituverkko, Kalajoen kuitu 

Toteutettu: Toimistohotelli, toinen tulossa 

Toteutettu: Etätyöskentely osana kaupunkistrategiaa 

Monipaikkainen asuminen Vapaa-ajan asukkailla suuri rooli 

Kesällä paljon sesonkityöntekijöitä 

Maankäyttö ja kaavoitus Asunto- ja toimitilapula 

Mökit kesäpainotteisesti käytössä 

Vapaa-ajan asuminen huomioitu kaavoituksessa 

Toteutettu: Kaavamuutoksia vapaa-ajan asuntoalueilla 

Käynnissä: Määrärahoja uusiin rakennuskohteisiin 

Kulkuyhteydet Tieverkosto kohtuullisen hyvä 

Julkista liikennettä vähän 

Palvelut Vapaa-ajan asukkaille tarjotaan hyvät palvelut 

Palvelutilanne hyvä matkailun vuoksi 

Toteutettu: Sähköisiä asiointikanavia 

Markkinointi ja muuttaja-
palvelut 

Etätyön markkinointi on palveluntarjoajan tai asunnon tarjoajan tehtävä 

Visit Kalajoki 

Toteutettu: Kodiksi Kalajoki -palvelu 

Yrittäminen ja liike- 
toiminta 

Tarveaineiden hintojen nousu  

Valmista toimitilaa tarvitaan enemmän 

Käynnissä: Toimitilamarkkinointi 

Käynnissä: Erilaiset hankkeet yrittäjyyden ja liiketoiminnan edistämiseksi 

Yhteistyö Ehdotus: Markkinoinnillinen yhteistyö naapurikuntien kanssa 

Päätöksenteko ja lainsää-
däntö 

Ei vaadi hallinnollista uudelleenajattelua 

Henkilöverotuksen jakaminen kuntien kesken voisi olla haastavaa 

Ehdotus: Vapaa-ajan asunnon työtilavähennys, mikäli ei jo ole 
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6.3 Kuusamo 

Monipaikkainen asuminen on koettu Kuusamossa positiivisena ilmiönä, sillä se 
tuo muun muassa kaupalle tuloja. Kuusamossa on paljon matkailijoita ja kausiväestöä. 
Korona-aikana Kuusamon väestönkasvu on lisääntynyt ja muuttovirta on kääntynyt 
Kuusamoon päin. Haastateltava arvelee, että moni on ollut Kuusamossa etätöissä. Kuu-
samo on järjestänyt vapaa-ajan asukkaita osallistavaa toimintaa, kuten vuosittaisia ta-
pahtumia, joissa Kuusamon mökkiläiset ovat voineet tavata toisiaan. 

Kuusamoon tulee toisen asteen oppilaita ainakin Posiolta ja Taivalkoskelta. Kuu-
samossa on alppilukio, jonka oppilaat voivat tulla ympäri Suomea. Oppilaat voivat 
asua asuntolassa viikot ja mennä viikonlopuksi kotiin. Kuusamossa on ollut myös ve-
näläistaustaisia opiskelijoita. Rukalle on tulossa mahdollisuus urheilupainotteiseen 
yläkouluun, jota voitaisiin markkinoida. Haastateltavan mukaan kunnalla ei ole tiedot-
tajaa, joka hoitaisi opiskelusta tiedottamisen, viestinnän ja mainokset. 

Monipaikkaisen asumisen haasteet liittyvät Kuusamossa perusopetukseen. Ru-
kalle on jonkun verran painetta tulla etätöihin, minkä myötä myös peruskouluikäiset 
lapset halutaan ottaa mukaan. Rukan kouluun on otettu peruskoulun oppilaita, mikäli 
vanhemmat ovat Kuusamossa pidempään. Jos Kuusamoon tulee lapsia, heille tulee tar-
jota opetusta, mikä haastaa resursseja ja lisää esimerkiksi oppimateriaalikustannuksia. 
Oppilaista jaetaan valtionosuuksia tietyn kuukauden oppilasmäärän mukaan eikä lasten 
siirtymistä ole käytännössä mietitty. Myös päiväkotipuolelle on tullut lisää lapsia. 

Etätyölomalaisilla on käytössä terveydenhuollon palvelut, mistä on saatu positii-
vista palautetta. Myös kulttuuri-, sivistys- ja vapaa-ajantoimen palveluita, kuten 
uimahalleja ja latuja käytetään.  

Etätyön edistäminen riippuu haastateltavan mukaan työnantajista ja yrityksistä. 
Laajakaistayhteydet edistävät etätyötä Kuusamon maaseutualueella. Asukkaat hankki-
vat tietoliikenneyhteydet itse, mikäli tarvitsevat niitä työssään. Tällä hetkellä paikalli-
set yrittäjät tekevät kuituverkkotöitä. Kuusamossa on etätyöskentelyyn sopivia vuok-
ratiloja Rukalla sekä Tropiikin kylpylän lähellä sijaitsevan entisen Kuusamon Osuus-
meijerin tiloissa.  

Kuusamo suhtautuu haastateltavan mukaan varauksella kaavamuutoksiin vapaa-
ajan asuntoalueilla, sillä vakituisen asumisen myötä kunnan tulee tuottaa palveluja 
alueelle. Loma-asunnon voi saada muutettua vakituiseen käyttöön, mikäli sen lähellä 
on vakituista asutusta jo valmiiksi. Rukan ytimessä on niin paljon vapaa-ajan asumista, 
että kaavamuutokset voivat olla haastava. Koulukuljetukset olisivat suuri kustannus-
kysymys Rukan alueella, mikäli mökkejä muutettaisiin.  

 Haastateltavan mukaan Kuusamossa on saanut aika huonosti rakentaa mökkejä, 
kaavasta ja alueesta riippuen. Haastateltavan mukaan vapaa-ajan asuntojen rakennus-
lupapäätöksistä voisi tulla läpinäkyvämpiä, jos hakemuksia käsiteltäisiin kuten ve-
roilmoituksia, jotka voivat olla välillä tarkastettavana eri paikkakunnalla.  

Kuusamossa on tällä hetkellä asuntopulaa. Asuntopulan takia asumismahdolli-
suuksia voitaisiin kartoittaa jo valmiiksi kunnolla. Maaseutualueiden tyhjillään olevien 
rakennusten käyttöä voitaisiin edistää kehittämishankkeilla, joissa selvitettäisiin raken-
nusten omistaja ja halukkuus rakennuksen myymiselle tai vuokraamiselle. 

Kuusamon maaseutualueiden julkiset liikenneyhteydet ovat lähinnä koulukyy-
tejä. Lisäksi käytössä on palvelulinja, joka kulkee tilauksesta eri kylistä. 

Monipaikkaisuutta ja etätyötä tulisi haastateltavan mukaan tarkastella viestinnän 
ja mainonnan kautta, mikäli Kuusamoon halutaan ihmisiä asumaan. Kuusamossa eri 
alueiden markkinointiin liittyy haasteita. Haastateltavan mukaan Itä-, Etelä- ja Länsi-
Kuusamon syrjäkylät ovat jääneet kehittämisessä toissijaisiksi Pohjois-Kuusamoon 



 

 
 

verrattuna. Länsi-Kuusamossa on aika hiljaisia kyliä, jossa on tyhjiä taloja ja tontteja, 
ja niitä voitaisiin markkinoida paremmin. Esimerkiksi Kurkijärvellä olisi tyhjää maata 
rakentamiseen, mutta sitä ei mainosteta. Toimivalla tiedottamisella voitaisiin vaikuttaa 
asiaan. 

Kuusamolla on Taivalkosken kanssa yhteinen kehittämisyhtiö, Naturpolis, joka 
järjestää yritysneuvonnan ja -palveluiden lisäksi paljon erilaisia hankkeita. Maaseu-
dun liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi haastateltava ehdottaa, että Natur-
polis voisi pitää kylillä tilaisuuksia, joissa kertoo yrittämisestä. Yritysneuvonnan etsi-
minen voi olla haastavaa eivätkä kaikki käytä sähköisiä kanavia, joten Naturpolis voisi 
jalkautua kyliin. Naturpolis voisi käsitellä myös alueiden markkinointiin liittyviä haas-
teita. 

Ravintola- ja ruokapalveluita tarjoavat yritykset ovat keskittyneet aika pitkälti Ru-
kan matkailualueelle. Alueella on jonkun verran matkailuyrittäjiä, joilla on matkai-
luyhdistystoimintaa. 

Kuusamo on tehnyt yhteistyötä muun muassa Taivalkosken ja Pudasjärven kanssa 
erilaisissa hankkeissa, kuten maahanmuuttajiin liittyvässä yhteishankkeessa. Tällä 
hetkellä käynnissä on nuorten Ohjaamo-palveluiden kehittäminen, jossa ovat Kuusa-
mon lisäksi mukana myös Taivalkoski ja Pudasjärvi.  

Kansalaisten kuulemisia tulisi olla enemmän. Kynnys kunta-aloitteiden tekemiseen 
voi olla liian suuri, mutta esimerkiksi kyselyt toimivat hyvinä ideariihinä. 

Tulevaisuudessa matkustelu Pohjois-Pohjanmaan sisällä ei aiheuta sote-palvelui-
den osalta käytännössä kuntakohtaisia kuluja, mutta jos tullaan muualta Suomesta, niin 
verotus vaikeuttaa kustannusten tasaamista. Haastateltava pohtii, että verotuloja voi-
taisiin jakaa tasaisemmin kuntien välillä, mikäli ihminen asuu esimerkiksi puolet vuo-
desta Kuusamossa. Lyhytaikaisempaa liikehdintää on molempiin suuntiin kuusamo-
laisten matkustaessa muille paikkakunnille lomailemaan.  
Taulukko 15. Kuusamoa koskevan haastattelun kooste. Vihreällä esimerkkejä toteutetuista hankkeista ja 
sinisellä ehdotuksia uusiksi kehittämishankkeiksi. 

Etätyö Asukkaat hankkivat tietoliikenneyhteydet itse 

Toteutettu: Etätyötilat 

Monipaikkainen asuminen Paljon matkailijoita ja kausiväestöä 

Toisen asteen opiskelijat 

Lisää painetta perusopetuksessa ja päivähoidossa 

Maankäyttö Kaavamuutoksiin suhtaudutaan varauksella 

Asuntopula 

Ehdotus: Rakennuslupapäätösten käsittely eri paikkakunnilla 

Ehdotus: Tyhjillään olevien rakennusten kartoittaminen 

Kulkuyhteydet Lähinnä koulukyytejä 

Palvelut Etätyölomalaiset käyttävät erilaisia palveluita, kuten terveydenhuoltoa 

Markkinointi Monipaikkaisuutta ja etätyötä tulisi ajatella viestinnän ja mainonnan kautta 

Ehdotus: Itä-, Etelä- ja Länsi-Kuusamon kylien markkinointi 

Ehdotus: Opiskelusta tiedottaminen 

Yrittäjyys ja liiketoiminta Rukan matkailukeskus 

Toteutettu: Kehittämisyhtiö Naturpolis 

Ehdotus: Kylillä tilaisuuksia, joissa kerrotaan yrittämisestä 

Yhteistyö Toteutettu: Yhteistyöhankkeita naapurikuntien kanssa 

Ehdotus: Kyselyitä ja kansalaisten kuulemisia 

Päätöksenteko ja lainsää-
däntö 

Verotusta voitaisiin jakaa tasaisemmin kuntien välillä 
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6.4 Liminka 

Limingassa asenneilmapiiri monipaikkaisuutta ja etätyötä kohtaan on positiivinen. 
Haastateltavan mukaan Limingassa monipaikkaisuus voisi aiheena liittyä kestävyyteen 
ja paraikaa kartoitettavaan Limingan kunnan ympäristöohjelmaan. 

Etätyön edistämisessä tarvitaan muutosta kunnan toiminnassa. Tällä hetkellä etä-
työtä on edistetty muun toiminnan sivussa, mutta sitä ei ole nostettu tärkeäksi tavoit-
teeksi. Kunta on mahdollistanut etätyösopimuksella sen, että työntekijöillä on mah-
dollisuus etätyöhön myös korona-ajan suositusten jälkeen.  

Kuntaan on rakennettu myös nopea ja edullinen nettikaapeliyhteys. Työn siirty-
essä paljolti verkkoon on tärkeää, että kuitu on tarjolla edullisesti kaikille. Keskustan 
alueella on Wi-fi, mutta se ei riitä yrityskäytössä ja suunnittelijatyössä kovin pitkälle. 

Limingasta voi vuokrata hotellilta päiväkäyttöön etätyöpisteen tai hotellinhuo-
neen. Hotelli on kunnan omistuksessa, mutta siihen etsitään yrittäjää. Limingan elin-
keinotoimi on tehnyt kahteenkin otteeseen yrityksille suoraa kyselyä etätyötiloista, eli 
tarpeesta kunnan järjestämille toimistotiloille. Kyselyiden perusteella etätyötiloille ei 
ole ollut akuuttia tarvetta. Yrityksiltä on tullut muutama kysely tilamahdollisuuksista, 
mutta he ovat päätyneet toiseen ratkaisuun varsinkin valokuituyhteyden myötä. Limin-
gan alueella toimii yritys, jolla on uudenlainen konsepti mökkiratkaisuista, jotka so-
veltuvat nimenomaan toimisto- ja etätyökäyttöön. 

Limingasta on paljon pendelöintiä Ouluun ja muualle Suomeen. Tästä synty-
vää hiilijalanjälkeä voitaisiin monipaikkaisuuden avulla vähentää. Haastateltava arve-
lee reissutöiden, pätkätöiden ja muiden lisääntyvän tulevaisuudessa, joten olemassa pi-
täisi olla ketteriä malleja, joilla voidaan tukea henkilöiden työntekoa niin, että asuin-
paikka jäisi kuitenkin Liminkaan.  

Limingassa työtä tekevät saavat terveyspalvelut, vaikka asuisivat muualla. Osalla 
alueen yrityksistä on ainakin sesongeittain ulkomaalaista työvoimaa, jolle pyritään 
myös järjestämään terveydenhuollon palvelut.  

Kunnassa on käytössä sähköisiä palveluita ainakin terveys- ja sosiaalipalveluissa, 
rakennusvalvonnassa sekä jätehuollossa. Jätehuoltoviranomaisten kanssa pystyy asioi-
maan täysin sähköisesti, ja siitä on saatu paljon hyvää palautetta. Ihmiset tekevät aika 
paljon anomuksia tai ilmoituksia myöhään illalla tai viikonloppuisin. Käytössä ovat 
myös perinteiset kanavat, sillä kaikki eivät pysty käyttämään sähköisiä kanavia esimer-
kiksi luottotietomerkintöjen tai suomi.fi- ja pankkitunnusten puuttumisen takia. 

Terveyskeskukseen saa tiettyinä päivinä ilta-aikoja. Myös teknisen osaston ilta-
vuorot ovat olleet kokeilussa. Kirjastossa on osittain asiakaspalvelua myös iltaisin, 
minkä lisäksi käytössä on omatoimikirjasto. 

Monipaikkaisuuden suhteen koko perhe tulee ottaa huomioon. Päivähoidon kette-
rämpi järjestäminen voisi olla järkevää, jotta pienet lapset voisivat olla välillä mukana 
vanhempiensa työpaikkakunnalla päivähoidossa. Myös etäopetus esimerkiksi virtuaa-
lilukion tapaan voisi edistää monipaikkaisuutta. Hybridimahdollisuus opiskelussa koe-
taan positiivisena.  

Limingassa on hyvät harrastusmahdollisuudet. Monipaikkaisuuden kannalta 
olisi hyvä, jos pystyisi harrastamaan ilman sitoutumista. Tietyiltä yrityksiltä, esimer-
kiksi kuntosaleilta, toivottaisiin joustavampia tai lyhytaikaisempia sopimuksia. Myös 
kunta voisi tarjota helpompaa pääsyä kunnan omiin tiloihin ja liikuntapaikkoihin. 

Vapaa-ajan asuntoja on Limingassa vähän. Limingassa omakotitaloasuminen on 
varsin luonnonläheistä, joten ”mökkimäiseen” tunnelmaan pääsee kotonakin. Limin-
gassa kunnan infrastruktuuri kattaa hyvin eri alueet, joten Liminkaan on helppo raken-
taa mökki. Limingassa ei ole erikseen vapaa-ajan asuntoalueita. Mökkien 



 

 
 

rakentaminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti tarveluparatkaisulla. Limingan kunta 
on tarveratkaisussa aika joustava. Myöskään vapaa-ajan asunnon muuttamista ympäri-
vuotiseksi asunnoksi ei ole kielletty ilman erityistä syytä, eli tämä sallitaan, kunhan 
rakennus on määräysten mukainen tai jollakin ratkaisulla päästään siihen, että mää-
räykset täyttyvät.  

Uusilla asuinalueilla etätyötä ja monipaikkaisuutta ei ole huomioitu. Haastateltava 
pohtii, voitaisiinko hiilijalanjälkeä pienentää esimerkiksi yhteisellä etätyöpisteellä, 
jossa olisi alueen yhteinen sauna tai kerhotila. Tällä hetkellä jätehuollon kautta järjes-
tetään korttelikeräystä ja asuinalueilla on kierrätyspisteitä tavaroille. Tämän toiminnan 
yhteyteen voitaisiin liittää tilaa, jonka voisi varata esimerkiksi etätyöpisteeksi. 

Limingasta saa helposti vuokrahuoneistoja, joita vuokrataan mielellään työnteki-
jöille myös lyhytaikaiseen käyttöön. Haastateltava arvelee, että vuokrataloissa on aina 
vapaita tiloja, joita voitaisiin tilanteen mukaan vuokrata etätyöhön tai kausiasumiseen. 
Välillä vapaana on myös tyhjiä liiketiloja, jotka ovat muokattavissa niihin tarpeisiin, 
joita käytön hetkellä on. Haastateltavan mukaan kunta auttaa mielellään tilojen etsimi-
sessä.  

Joukkoliikenteen osalta Liminka on aika paljon Oulun julkisen liikenteen varassa. 
Tällä hetkellä julkinen liikenne ei palvele kovin hyvin työntekijöitä vaan lähinnä kou-
lulaisia. Limingassa tavoitellaan kaksoisraidetta Ouluun. Kaksoisraiteella saataisiin 
pienennettyä pendelöinnin hiilijalanjälkeä. Nimenomaan kaksoisraiteen nähdään edis-
tävän etätyötä ja monipaikkaisuutta hyvinkin paljon.  

Limingan alueella on pitkiä välimatkoja ja autoilua on helpotettu esimerkiksi il-
maisella parkkitilalla. Limingasta löytyy sähköauton latauspisteitä ja kaasutankkaus-
piste. Alueelle halutaan kaasuautoilua ja alueelle on kaavailtu uusia kaasulatauspis-
tettä.  

Kunta- tai muuttajamarkkinoinnissa etätyömahdollisuuksia ei ole Limingassa 
tuotu erikseen esille. Mikäli etätyötä lähdettäisiin tavoitteellisesti hakemaan ja edistä-
mään, niin silloin sitä haastateltavan mukaan nostettaisiin esille, brändättäisiin ja mark-
kinoitaisiin. Tässä toiminnassa olisivat mukana yritykset ja mahdollisesti myös asuk-
kaat. 

Kuituverkkoa on mainostettu. Tontit ovat suhteellisen isoja ja laaja rakennus-
pinta-ala mahdollistaa tontille esimerkiksi erillisen pienen toimistorakennuksen, mutta 
etätyösanaa ei ole käytetty. 

Yritystoimintaa edistetään Limingassa eniten kaavoituksella ja neuvontayhteis-
työllä, helposti lähestyttävyydellä ja apujen tarjoamisella. Limingassa elinvoimajohta-
minen palvelee yrityksiä ja on yritysten apuna. Aika ajoin on hankkeita, joihin yrityksiä 
pyydetään osallistumaan. Tällainen on ollut esimerkiksi yritysten digiedistämiseen 
liittyvä hanke. Limingassa on myös vireää yrittäjäyhdistystoimintaa. 

Haastateltava arvelee, että sijainti on yksi syy sille, miksi alueelle on saatu yrityksiä 
ja isoja toimijoita. Limingasta on helppo pendelöidä Ouluun tai lähteä Etelä-Suomeen 
tai Raaheen, jossa on terästeollisuutta. Kaavoituksessa panostetaan nimenomaan yri-
tystoimintaan. Limingassa on isoja tontteja yritystoiminnalle. Tonttien hinnat Limin-
gassa voivat olla edullisempia Oulun alueeseen verrattuna. 

Liminka tekee tiivistä yhteistyötä ympäristökuntien kanssa erilaisissa projek-
teissa. Ympäristökunnissa asuvia kannustetaan Liminkaan töihin ilman, että on tarvit-
sisi muuttaa kuntaan varsinaisesti asumaan. Lumijoen kanssa on tehty kevyen liiken-
teen väyliin liittyvää yhteistyötä. Kaksoisraiteen osalta tehdään paljon yhteistyötä 
myös alueellisella tasolla. 
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Monipaikkaisuus vaatisi haastateltavan mukaan yleistä ilmapiirin muutosta ter-
veyspalveluiden suhteen, jotta monipaikkaiset ihmiset voisivat käyttää terveyspalve-
luita. Kustannusten kattamisen verotuksen keinoin, kuten kerättävien verojen siirtämi-
sen pääasiallisesta kunnasta mökkikuntaan, haastateltava kuitenkin näkee hankalana, 
sillä budjetit ja talousarviot tehdään kunnissa hyvissä ajoin. Siirrettävien verojen osuu-
den arvioiminen vaikeuttaa kunnan taloudellista suunnittelua ja budjetointia. 

 
Taulukko 16. Liminkaa koskevan haastattelun kooste. Vihreällä esimerkkejä toteutetuista hankkeista ja 
sinisellä ehdotuksia uusiksi kehittämishankkeiksi. 

Etätyö Kyselyiden perusteella yrityksillä ei tarvetta etätyötiloille 

Käytössä: Etätyösopimus 

Toteutettu: Edullinen ja nopea nettikaapeliyhteys 

Toteutettu: Vuokrattavia työpisteitä ja -huoneita 

Monipaikkainen asuminen Vähän vapaa-ajan asumista 

Pendelöinti Paljon pendelöintiä esim. Ouluun 

Tarvitaan: Ketteriä malleja työntekijöiden tukemiseen 

Maankäyttö Ei erikseen vapaa-ajanasuntoalueita 

Vuokrataloissa vapaita tiloja etätyöhön ja kausiasumiseen 

Ehdotus: Uusille asuinalueille yhteisiä tiloja, esim. etätyöpisteet 

Kulkuyhteydet Tavoitellaan kaksoisraidetta 

Julkinen liikenne palvelee lähinnä koululaisia 

Autoilun helpottaminen 

Kaasu- ja sähköautoilu 

Palvelut Toteutettu: Sähköisiä palveluita 

Toteutettu: Ilta-aikoja eri palveluihin 

Toteutettu: Omatoimikirjasto 

Ehdotus: Joustavat harrastusmahdollisuudet 

Markkinointi Olisi osa etätyön tavoitteellista edistämistä 

Toteutettu: Kuituverkon mainostaminen  

Yrittäjyys ja liiketoiminta Neuvontayhteistyö ja auttaminen 

Hyvä sijainti yritystoiminnalle 

Kaavoituksessa panostetaan yritystoimintaan 

Kunta auttaa tilojen etsimisessä 

Toteutettu: Yritysten digiedistäminen 

Yhteistyö Tiivistä yhteistyötä naapurikuntien kanssa 

Toteutettu: Kevyen liikenteen väyliin liittyvää yhteistyötä 

Päätöksenteko ja lain- 
säädäntö 

Verojen jakaminen hankalaa 

Ehdotus: Terveyspalveluiden joustavampi käyttö 

Ehdotus: Ketterämpi päivähoito 

 

6.5 Reisjärvi 

Reisjärvellä käydään monipaikkaisuuteen liittyvää keskustelua, muttei monipaik-
kaisuuden nimellä. Reisjärvellä käydään keskustelua siitä, kuinka kuntaan saadaan 
asukkaita ja kuinka heidän työntekonsa mahdollisestaan.  



 

 
 

Reisjärvellä ei ole viime aikoina ilmennyt etätyöskentelyyn liittyviä tarpeita, sillä 
aiheesta käytiin keskustelua valokuituverkon rakentamisen yhteydessä ja luultavasti 
kaikki, jotka ovat halunneet kuituyhteyden, ovat saaneet sen.  
Etätyön edistäminen riippuu haastateltavan mielestä kuntaa enemmän työnantajista 
ja yrityksistä. Kaikista tärkein on asenne etätyöhön. Siihen kunnalla on mahdollisuus 
vaikuttaa esimerkillä ja ilmiön esiin tuomisella. Tässä kunta voisi ottaa edelläkävijä-
roolin. Etätyö tuo mukanaan uusia työhyvinvointihaasteita, joihin pitäisi myös ottaa 
kantaa. Riskinä pidetään sitä, että työn ja vapaa-ajan ero hämärtyy ja ihminen on jat-
kuvassa valmiustilassa työtä varten. Tämä aiheuttaa etätyön tekijälle ylimääräistä ra-
situsta. 

Seudullinen kehitysyhtiö Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry on perustanut on 
perustanut kaikkiin toimialueensa kuntiin VAUHAUS!-tilat, jotka ovat vapaasti vuok-
rattavia avoimia konttori- ja kokoustiloja. Kunnassa on myös työhuoneita tarjoava yrit-
täjä. 

Sähköisiä palvelu- ja asiointikanavia Reisjärvellä on vielä aika vähän käytössä. 
Asuntohakemukset voi tehdä sähköisesti. Myös varhaiskasvatuksen puolella on ollut 
sähköistä asiointia, mutta ne ovat jääneet sivuun päiväkotipaikkojen kysynnän voimak-
kaan kasvun myötä. 

Reisjärven sote-palvelut on ulkoistettu peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle, jolla 
on käytössä hyvin monipuolisesti erilaisia sähköisiä palveluita. Sosiaali- ja terveys-
palveluissa on kokemusta myös liikkuvista palveluista, kuten Magneettirekasta. 

Reisjärvellä ollaan siirtymässä kaikkien kunnan tilojen osalta sähköiseen varaus- 
ja maksujärjestelmään. Järjestelmän kautta jokainen voi käydä itse verkon kautta va-
raamassa tiloja, maksaa verkossa ja saada sieltä ovikoodin. Yhdistyksille ja järjestöille 
ollaan järjestämässä - ja on jo järjestetty - tämän hankkeen kautta toimitila, joka myös 
siirtyy jossain vaiheessa varausjärjestelmään. Sähköinen varausjärjestelmä on kaikkien 
käytössä, ei pelkästään kunnan kirjoilla olevien. 

Monipaikkaisella asumisella on haastateltavan mukaan Reisjärvellä suuri merki-
tys, sillä Reisjärvi sijaitsee kolmen maakunnan rajalla ja ihmiset kulkevat, asuvat ja 
työskentelevät paljon muualla. Reisjärveltä ja Sievistä pendelöidään paljon töihin eri 
paikkoihin.  

Pendelöinnin suuren merkityksen vuoksi Reisjärven kunnalle on ajankohtaista poh-
tia esimerkiksi tilannetta, jossa Reisjärvelle muuttavassa perheessä on päiväkoti- ja 
kouluikäisiä lapsia ja eri paikkakunnalla työskentelevät vanhemmat. Pohdittavaksi 
saattaa tulla, mikä on kunnan kanta siihen, että lapset ovatkin hoidossa ja koulussa 
jossain muualla. Onko perheen elinpiirin laajentuminen Reisjärvelle uhka vai mahdol-
lisuus?  

Reisjärvellä on kohtalaisen paljon vapaa-ajan asukkaita. Vapaa-ajan asuntoja on 
paljon esimerkiksi ihmisillä, jotka ovat Reisjärveltä kotoisin tai jollain muulla tavalla 
tiukasti kytköksissä paikkaan läpi vuoden. Kunnassa on myös yrittäjä, jolla on mökki-
kylä. Korona-aikana on ollut havaittavissa liikehdintää mökeille esimerkiksi etätöihin. 

Haastateltavan mielestä tärkein vapaa-ajan asuntojen käyttöön vaikuttava te-
kijä on tiettyjen peruspalveluiden ja -elintarvikkeiden hintataso ja elintarvikkeiden 
monipuolinen valikoima. Toinen tekijä on ihmiset, eli se, miten hyvin vapaa-ajan asuk-
kaat otetaan vastaan ja osallistetaan toimintaan. Kolmas tekijä on viestintä, eli miten 
hyvin vapaa-ajan asukkaat saavat tietoa kunnan tapahtumista. Viestintä vapaa-ajan 
asukkaille tapahtuu muun muassa somen, paikallislehden ja kirjaston kautta. Vapaa-
ajan asukkaat ovat vahvasti kytköksissä paikallisiin asukkaisiin, joten tieto leviää no-
peasti. 



 

57 
 

Reisjärvellä on ollut yksittäisiä tapauksia, joissa vapaa-ajan asunto on muutettu 
vakituiseksi asunnoksi. Reisjärvellä on paljon erämaatyyppistä aluetta ja useimmiten 
ihmiset haluavat käyttää siellä olevaa asuntoa nimenomaan vapaa-aikaa ja rauhoittu-
mista varten. Ne ihmiset, jotka ovat halunneet vapaa-ajan asuntonsa muuttamista va-
kituiseksi asuttavaksi ja sitä kautta esimerkiksi työtilaksi, ovat itse sen jollain tavalla 
hoitaneet. Jos joku kuitenkin haluaa muuttaa vapaa-ajan asunnon vakituiseksi, muut-
totappiokuntana Reisjärvi suhtautuu siihen myönteisesti. Toiveena on, että ihmiset py-
syisivät Reisjärvelle ja vakiintuisivat sinne.  

Maatalous työllistää jonkun verran kausityöntekijöitä esimerkiksi mansikan- ja 
marjanviljelyn kautta. Myös tuulivoima on tuonut alueelle kausityöntekijöitä.  

Reisjärven maaseudulla kulkuyhteydet ovat suhteellisen hyvät. Käytännössä 
kaikki päätiet on asfaltoitu. Joillain sivukylillä on huonoja yhteyksiä, eli pahasti routi-
via hiekkateitä. Ne ovat pieniä ja usein yksityisiä teitä, joiden remontti tulisi kalliiksi. 
Huonot kulkuyhteydet eivät ole haastateltavan mukaan vaikuttaneet vapaa-ajan asun-
tojen käyttöön, sillä asukkaat tulevat joko ennen tai jälkeen rospuuton ja osaavat välttää 
mökille menemistä silloin kun se on haastavaa. Huonokuntoiset tiet ovat tiedossa, ja 
ihmiset osaavat myös tarvittaessa käyttää toisia reittejä. 

Kunta on yritystoiminnan mahdollistaja, eli auttaa yrityksiä löytämään rahoi-
tusta, toimitiloja ja työvoimaa. Reisjärvellä yrittäjyyskasvatus läpi kouluajan on tietoi-
nen valinta ja on haastateltavan mukaan varmasti yksi merkittävimpiä yritystoimintaa 
edistäviä tekijöitä tulevaisuutta ajatellen. 

Yrittäjien kanssa haetaan aktiivisesti tiloja, joissa he voivat tehdä työtään. Kun-
nantalolta on vuokrattu tyhjiä huoneita yrittäjille etätoimistojen perustamista varten. 
Kunnassa lakkautettuja kyläkouluja on onnistututtu myymään yrittäjille niin, että on 
saatu samalla yrityskenttää laajennettua. Kunta on auttanut yrityksiä hyvin konkreetti-
sin keinoin. Kiinteistöveroprosenttia on mietitty yrittäjälähtöisesti. Vesistöhankkeiden 
kautta on mietitty tukitoimia sellaisille tulvavesialueille, joilla tulva vie pellosta kas-
vuvoiman. Reisjärvellä maatalouden ylläpitoa ja toimintaa pyritään turvaamaan. 

Yritystoimintaa haastaa Reisjärven pieni asiakaspohja. Verkkomyynnin kautta 
voi kuitenkin olla mahdollista laajentaa asiakaspohjaa. Liiketoiminnan kannalta myös 
luontomatkailun markkinointi on haaste Reisjärvellä. Reisjärvellä on hyvät puitteet 
esimerkiksi vaeltamiseen, mutta mutta ihmiset ovat tottuneet käymään tietyissä erä-
matkailukohteissa esimerkiksi Lapissa, eivätkä syystä tai toisesta tule ajatelleeksi Reis-
järven tarjontaa. 

Reisjärven kuntaa markkinoidaan muutamaalle.fi-verkkosivujen avulla. Sivusto 
toimii myös muuttajapalveluna. Osana kokonaisuutta on etätyön tekeminen.  

Haastateltavan mukaan monipaikkaisuus ja etätyön edistäminen on haastateltavan 
mukaan vahvasti läsnä kuntastrategiassa. Osana Reisjärven kuntastrategiaa on tekno-
logisesti kehittyneiden ratkaisujen ja sähköisten palveluprosessien yleistyminen. Asi-
akkaille halutaan työstää digitaalista palvelua ja toisaalta mahdollistaa se, että ihmiset 
pystyvät käyttämään näitä palveluita sujuvasti. Strategian mukaan kunta tukee yritys-
ten toimintaympäristön ja toimintaedellytysten kehitystä paikallisesti ja alueellisesti. 
Reisjärvellä pyritään kannustamaan nuoria ja kertomaan eri mahdollisuuksista tehdä 
töitä. 

Haastateltavan mukaan Suomi.fi -palvelu pitäisi saada toimimaan nykyistä parem-
min. Palvelua tulisi muuttaa niin, että monessa paikassa asioimisen sijaan muuttaja 
voisi käydä palvelun kautta tekemässä kaikki olennaiset hakemukset ja ilmoitukset yh-
dellä kertaa. Suomi.fi-palvelu levittäisi tarvittavat tiedot oikeille tahoille ja sieltä saisi 
myös vastaukset aina lasten koulupaikoista verokorttiin. 



 

 
 

Monipaikkaisuuden edistämiseksi suurin haaste Reisjärven maaseudulla on kunnan 
pienuus. Kunnan resurssit ovat pieniä, joten yhteistyö NIHAKin kanssa on paras tapa 
saada enemmän verkostoja aikaiseksi. NIHAKiin kuuluvat Nivala, Haapajärvi, Pyhä-
järvi, Kärsämäki ja Reisjärvi. NIHAKilla on käynnissä monenlaisia hankkeita aina kes-
tävästä kehityksestä maaseutualueiden näkyvyyteen. Reisjärven ainoa oma hanke on 
järjestötoiminnan Kynttilät esiin vakan alta -hanke, jolla yritetään aktivoida paikallisia 
järjestöjä. 

Alueellinen yhteistyö etätyön edistäjänä toimii haastateltavan mukaan toisaalta 
hyvin, toisaalta ei juuri ollenkaan. Kunnissa on ratkaistava, mihin rajaan asti tehdään 
yhteistyötä ja mistä asti tehdään yksin työtä. NIHAKin kautta alueellista yhteistyötä 
voidaan tehdä silloin kun on tarpeen. NIHAK on haastateltavan mukaan onnistunut 
hyvin alueellisen yhteistyön edistäjänä, sillä se antaa taustatukea, turvaa ja mahdolli-
suuksia, mutta antaa silti jokaisen kunnan vapaasti kehittyä ja toimia. 

Kaksoiskuntalaisuudessa on haastateltavan mukaan käytännössä yksi iso on-
gelma eli verotus. Kiinteistöjen osalta tämä on onnistuttu ratkaisemaan, mutta palkan 
verotuksessa on paljon riskejä. Se voisi viedä kuntien talouden niin epävarmalle poh-
jalle, että palveluiden tuottaminen on vaikeaa ja kuntien talous entistä sekavampaa. 
Kaksoiskuntalaisen palkan verotus johtaisi haastateltavan mukaan todennäköisesti 
epäterveeseen kilpailuun. 

Haastateltavan mukaan on hyvä, että monipaikkaisuutta ja etätyötä pidetään esillä 
etenkin kun ollaan palautumassa normaaliin korona-ajan jälkeen. On tärkeää, että mo-
nipaikkaisuuteen liittyvää kehitystyötä jatketaan ja ettei kehityksessä palata takaisin 
päin. Haastateltava näkee monipaikkaisuuden edistämisen syvälle käyvänä asenne-
muutoksena, joka ei niinkään ole hallinnosta kiinni, vaan kaikkien eri toimijaryhmien 
asenteesta ja yhteistyöstä. Haastattelu on koostettu taulukkoon 17. 

 
Taulukko 17. Reisjärveä koskevan haastattelun kooste. Vihreällä esimerkkejä toteutetuista hankkeista ja 
sinisellä ehdotuksia uusiksi kehittämishankkeiksi. 

Etätyö Tärkeintä on asenne etätyöhön 

Uudet työhyvinvointihaasteet 

Toteutettu: Valokuituverkko 

Toteutettu: VAUHAUS!-tilat 

Ehdotus: Kunta edelläkävijänä 

Monipaikkainen asuminen Paljon vapaa-ajan asuntoja ihmisillä, joilla on side Reisjärveen 

Vapaa-ajan asuntojen käyttöön vaikuttavat hintataso, ihmiset ja viestintä. 

Maatalous työllistää kausityöntekijöitä 

Pendelöinti Reisjärveltä pendelöidään paljon 

Lasten hoito- ja koulukysymykset ajankohtaisia 

Maankäyttö ja kaavoitus Yksittäistapauksia vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi 

Kulkuyhteydet Päätiet hyvässä kunnossa 

Joillain sivukylillä huonoja yhteyksiä, ei vaikuta vapaa-ajan asuntojen käyttöön 

Palvelut Sähköisiä palveluita vielä aika vähän 

Käynnissä: Sähköinen varausjärjestelmä kunnan tiloille 

Toteutettu: Liikkuvia palveluita sote-palveluissa 

Yrittäjyys ja liiketoiminta Kunta on yritystoiminnan mahdollistaja 

Haasteena kunnan pieni asiakaspohja 

Yrittäjyyskasvatusta 

Yrittäjien kanssa haetaan aktiivisesti tiloja 
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Toteutettu: Kiinteistöveroprosentti 

Toteutettu: Vesistöhankkeet 

Markkinointi ja muuttaja-
palvelut 

Haasteena luontomatkailun markkinointi 

Toteutettu: muutamaalle.fi -verkkosivut 

Yhteistyö Toteutettu: Yhteistyö NIHAKin kanssa 

Päätöksenteko ja lain- 
säädäntö 

Kaksoiskuntalaisuuteen liittyy verotuksellisia ongelmia 

Toteutettu: Monipaikkaisuus ja etätyö läsnä kuntastrategiassa  

Ehdotus: Suomi.fi-palvelun kehittäminen 

 

6.6 Sievi 

Haastateltavan mukaan Sievissä monipaikkaisuudesta on keskusteltu ja aihe on ol-
lut esillä kunnassa. Etätyö ja monipaikkaisuuteen liittyvä toiminta on tulossa tulevaan 
kuntastrategiaan. Päätökset monipaikkaisuuden ja etätyön edistämisestä on siis tehty, 
ja seuraavaksi Sievissä aletaan tehdä toimenpiteitä. 

Monipaikkaisuuden ja etätyön edistämiseksi kunnan infrastruktuuri on Sievissä 
suhteellisen valmis. Kunta on ollut rahoittamassa ja mahdollistamassa etätyötä valo-
kuituverkon rakentamisen kautta. Tietoverkon rakentamisen myötä kuituja oltiin 
valmiita vetämään kaikille, jotka sen halusivat. Sievistä löytyy yrityksiä, jotka tarjoa-
vat it-palveluja ja kunnan sisällä on omaa it-tukea. 

Korona-ajan myötä Sievissä ollaan vähän valmiimpia ja tottuneempia etätyöhön. 
Haasteena etätyön edistämisessä kuitenkin on, etteivät etätyön käytänteet ole vielä 
vakiintuneet. Etätyöhön liittyy sekä työsuojelullisia että työnvalvontaan liittyviä kysy-
myksiä, joita joudutaan käsittelemään. Virkatyöhön liittyy ratkaistavia kysymyksiä esi-
merkiksi tietoverkon turvallisuudesta. Etätyön edistäminen enemmän riippuu kuntaa 
enemmän työnantajista. Haastateltava uskoo, että yrittäjinä työskentelevien keskuu-
dessaan etätyö lähtee leviämään nopeammin.  

Sievissä ei ole aikaisemmin ollut etätyötiloja, mutta tavoitteena on käynnistää uusi 
yhteistyöhanke yrityskeskukseen liittyen, johon tulee etätyötiloja. Etätyötilat olisivat 
kunnan tuottama palvelu ainakin aluksi, hankekauden ajan. Tavoitteena on lopulta 
luoda toimintamalli, joka elättäisi itsensä. Tarkoituksena on kokeilla mallia, oppia siitä 
ja katsoa sitten lähteekö se käyntiin, säilyykö se hengissä ja onko sille kysyntää. Tällä 
hetkellä kuntien vastaavat palvelut ovat usein puhtaasti hankerahoitteisia, jolloin hank-
keen loppumisen myötä tilankäyttökin loppuu. Sievin kokoisen paikkakunnan ongel-
maksi voi tulla se, onko palveluille riittävästi käyttäjiä. 

Etätyötilahanke on saanut alkunsa keskustelujen pohjalta. Korona-ajan etätyö-
buumi oli lopullinen laukaisija. Yksi hankkeen tavoitteista on, että ihmiset rohkaistui-
sivat tekemään enemmän etätyötä. Etätyö vähentäisi matkustamista. Sievin alueella 
oman auton käyttäminen on aika tyypillistä, ja Sieviin tulee joka päivä noin 1000 työn-
tekijää muilta paikkakunnilta.  

Monipaikkaisella asumisella on merkitystä Sievissä. Matkailu ja siihen liittyvät 
palvelut ovat kesällä alueen suuri elinvoimatekijä. Leirintäalue ja mökkikylä ovat 
isoimpia vapaa-ajan asumista edistäviä tekijöitä. Sievissä on myös loma-alue, jossa on 
sekä vuokrapaikkoja että kaavoitettuja tontteja. Tämän lisäksi yksityisillä henkilöillä 
omia mökkejä järven rannoilla. Vapaa-ajan asukkaita ei kuitenkaan kaiken kaikkiaan 
ole niin paljon, että esimerkiksi heidän aiheuttamansa kulut olisivat nousseet keskus-
teluun. 



 

 
 

Sievissä ei ole toteutettu kaavoituksen lisäksi muita vapaa-ajan asumiseen liittyviä 
maankäytön toimenpiteitä. Kunta on kaavoittanut tontteja, ja maanomistajat ovat hoi-
taneet markkinoinnin. Leirintäalue on Metsähallituksen tontilla. Sievissä vapaa-ajan 
asuntojen muuttaminen vakituiseen käyttöön ei ole ollut iso kysymys. 

Tyhjillään olevien tai vajaakäyttöisten rakennusten suhteen Sievissä on poik-
keuksellinen tilanne siksi, että alueelle on tulossa tuulivoimapuistoja. Tuulivoimatyön-
tekijöiden vuoksi Sievissä ei ole vapaita asuntoja. Kaikki tilat ovat täynnä tällä het-
kellä, mutta se on todennäköisesti ohimenevää ja tilanne muuttuu tuulivoimapuistojen 
valmistumisen myötä. 

Muutamilla maatiloilla on tilapäismajoituksia, joissa kausityöntekijät voivat ma-
joittua kesäaikana. Asunnoissa ei voi asua pysyvästi, mutta kausityöntekijöille on ole-
massa asunnot tai nukkumapaikka. 

Liikkuvista palveluista Sievissä on muun muassa kirjastoauto, ja lisäksi kokei-
lussa on ollut kutsutaksi. Sähköisiä palveluita ei ole Sievissä vielä suuressa mittakaa-
vassa. Tiettyjä tiloja pystytään varaamaan sähköisesti. Allekirjoituspalveluita on käy-
tössä, mutta niitä ei ole täysipäiväisesti otettu käyttöön. 

Sievin vapaa-ajan palveluista kuten vaellus- ja pyöräreiteistä löytyy tietoa kunnan 
nettisivuilla. Sievissä on laskettelurinne. Sieviin on rakennettu esteettömiä reittejä ja 
kalastuspaikkoja. Maasydänjärven lomakeskukselta voi vuokrata pyöriä ja muita väli-
neitä. 

Sievissä on palvelualojen yrityksiä, mutta iso teollisuus on lukumääräisesti suu-
rempaa. Sievin asiakaspohja esimerkiksi ravintolapalveluiden suhteen ei ole suuri. Te-
ollisuus osaltaan luo palvelualojen työpaikkoja. 

Etätyö ja muu monipaikkaisuuteen liittyvä toiminta on ollut jo osana markkinoin-
tia, ja tarkoituksena on lähteä sitä korostamaan.  

Sieviin ollaan rakentamassa asukas- ja muuttajapalveluita kansainvälisen työ-
voiman houkuttelemiseksi. Suomen kieltä taitavat osaavat jo nyt etsiä ja löytävät sen 
avun mitä tarvitsevat, mutta muita kieliä puhuvilla tilanne on huonompi. 

Sievin järjestää alkavien yrittäjien palveluita. Sievin kunta haravoi alkavia yrit-
täjiä ja auttaa heitä sitten yrityksen perustamisessa, rahoituksissa, hankkeistamisessa, 
investointitukien saamisessa ja muussa. Alue on yrittäjähenkinen ja siellä on paljon 
yrityksiä. Yrittämiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen ei liity Sievissä niin sanottua hen-
kistä lukkoa. 

Sievissä teollisuusyrittäminen on voimakasta. Myös maatilatalous on voimakas 
elinkeinoalue, eli Sievissä on monipuolista yritystoimintaa myös perinteisen teollisuu-
den lisäksi. Tulevaisuuteen ja kiertotalouteen liittyvien pohdintojen myötä on alettu 
keskustelemaan siitä, miten perinteinen teollisuus ja maatalous voivat löytää toisensa. 
Tähän liittyen Sievissä on menossa selvittelyjä vihreän energian ratkaisuihin liittyen. 

Sievin maaseutualueelle on tällä hetkellä haasteellista saada pankkirahoitusta, 
minkä vuoksi kunta joutuu olemaan kasvuyritysten tukena esimerkiksi kiinteistöhank-
keissa. Tämä ei ole vielä ollut ylitsepääsemätön este, mutta kunnan on oltava hereillä 
ja tarjottava tiloja, koska yritykset eivät itse saa rahoitusta kiinteistöhankkeiden läpi-
viemiseen. 

Sievi pyrkii toimimaan yrittäjyyden ja liiketoiminnan suhteen etupainotteisesti niin, 
että Sievissä on aina valmiina kaavoitettuja teollisuustontteja. Näin lähestulkoon 
minkä kokoiselle yritykselle tahansa löytyy valmiiksi tontteja sijaintipaikaksi.  

Julkisia kulkuyhteyksiä Sievissä ei ole paljon, lähinnä oppilaskuljetuksia ja muu-
tama tuettu alueellinen linja-autovuoro. Alueella liikuteltavat väestömäärät eivät ole 
isoja. Sievissä on pohdittu julkisen liikenteen kehittämistä. Julkisten kulkuyhteyksien 
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vähyys vaikeuttaa opiskelijoiden liikkumista, mikä on Sievissä iso ongelma. Ammat-
tikoululaiset ovat isoin kysymys, sillä kun he tarvitsevat harjoittelupaikkaa, he eivät 
voi käydä Sievissä harjoittelussa, ellei heillä ole Sievissä asuntoa. 

Sievi tekee naapurikuntien kanssa yhteisiä hankkeita ja kehittämistyötä. Eräs 
tällainen hankeyhteistyö on liittynyt työvoimaan. Alueella on työtä paljon enemmän 
kuin tekijöitä. Alueelle yritettiin tehdä työvoiman hankintaa Suomessa, missä ei onnis-
tuttu. Nyt on tarkoituksena lähteä aktiivisesti rekrytoimaan kansainvälistä työvoimaa.  

Monipaikkaisuuden edistäminen vaatisi haastateltavan mukaan alueellisia 
hankkeita. Sievin työssäkäyntialue on iso ja alueella liikutaan todella paljon. Sievissä 
käydään töissä, Nivalassa ammattikoulussa ja Ylivieskassa kaupassa ja ammattikor-
keakoulussa. Sieviin kulkee Nivalasta ja Ylivieskasta eniten ihmisiä, jolloin alueella 
voitaisiin kehittää rengasliikennettä. 

Sievissä ihmiset haluavat käyttää omia autoja, mitä olisi hyvä saada vähennettyä 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Alueelle on alettu rakentaa laajempaa sähköautojen 
latausasemaverkkoa. Tällä hetkellä Sievistä ei saa kaasua, joten kaasuautoja ei myös-
kään ole. Suunnitelmissa on, että alueelle rakennettaisiin biokaasulaitos, jonka myötä 
kaasutankkausasema olisi Sievissä mahdollinen. 

Palveluiden käytöstä aiheutuvien kulujen epätasainen jakaantuminen on haasta-
teltavan mukaan ymmärrettävä haaste kunnissa, joissa palvelurakenteen pitää vastata 
kesäasukkaiden vuoksi isoa väkimäärää, mutta joissa talvikausi on todella hiljainen. 
Tällaisissa kunnissa kesäasukkaat aiheuttavat menorasitetta, mutta kesäasukkaista ei 
saada verotulokertymää. Sievissä ei ole kuitenkaan tätä tilannetta, että monipaikkaiset 
asukkaat rasittaisivat julkisia palveluita erityisen paljon. 

Haastateltava kannattaa kustannusten tasaamista asukkaan palveluiden käytön pe-
rusteella, mikäli siihen keksitään riittävän yksinkertainen tapa. Muuten rahaa kuluu 
organisaation ylläpitämiseen eikä niinkään alkuperäiseen tarkoitukseen. Haastateltava 
arvelee, että järjestelmästä tulisi lopulta kuitenkin liian monimutkainen. 

Monipaikkaisuuteen ja etätyöhön liittyen toivotaan laajempaa tiedotusta ja 
informointia siitä, mitä muut kunnat ovat kokeilleet, mikä toimii ja ei toimi. Näin 
kaikki eivät tekisi samoja virheitä ja onnistumisen paikat löydettäisiin helpom-
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Taulukko 18. Sieviä koskevan haastattelun kooste. Vihreällä esimerkkejä toteutetuista hankkeista ja sini-
sellä ehdotuksia uusiksi kehittämishankkeiksi. 

Etätyö Käytännöt eivät ole vielä vakiintuneet 

Etätyö vähentäisi autoilua 

It-palvelua tarjoavia yrityksiä, kunnan sisällä on omaa it-tukea. 

Toteutettu: Valokuituverkko 

Käynnissä: Tavoitteena käynnistää etätyötila-hanke 

Monipaikkainen asuminen Matkailu ja siihen liittyvät palvelut kesäaikaan 

Leirintäalue ja mökkikylä ovat isoin vapaa-ajan asumista edistävä tekijä 

Vapaa-ajan asukkaiden aiheuttamat kulut eivät ole nousseet keskusteluun 

Maankäyttö ja kaavoitus Ei ole toteutettu vapaa-ajan asumiseen liittyviä maankäytön toimenpiteitä.  

Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseen käyttöön ei ole ollut iso kysymys 

Tuulivoimatyöntekijöiden vuoksi Sievissä ei ole vapaita asuntoja 

Muutamilla maatiloilla tilapäismajoituksia 

Kulkuyhteydet Julkinen liikenne heikkoa 

Opiskelijoiden liikkuminen haastavaa 

Käynnissä: Sähköautojen latausasemaverkon rakentaminen 

Palvelut Sähköisiä palveluita vielä aika vähän 

Teollisuus luo palveluiden työpaikkoja 

Toteutettu: Tiettyjen tilojen varaaminen sähköisesti 

Toteutettu: Liikkuvia palveluita esim. kirjastoauto ja kutsutaksi 

Toteutettu: Vapaa-ajan palveluista löytyy tietoa nettisivuilta 

Yrittäjyys ja liiketoiminta Alkavien yrittäjien palvelut 

Alue on yrittäjähenkinen 

Sievissä on monipuolista yritystoimintaa myös perinteisen teollisuuden lisäksi.  

Pankkirahoituksen saaminen kiinteistöhankkeisiin on tällä hetkellä haaste 

Sievi pyrkii siihen, että aina on valmiiksi kaavoitettuja yritystontteja 

Haasteena kunnan pieni asiakaspohja 

Markkinointi ja muuttaja-
palvelut 

Toteutettu: Etätyö on ollut osana markkinointia, tarkoituksena lähteä sitä korosta-
maan.  
Käynnissä: Asukas- ja muuttajapalveluiden rakentaminen kansainväliseen työvoi-
man houkutteluun liittyen 

Tiedotus Ehdotus: Tiedotusta siitä, mitä muut kunnat ovat kokeilleet 

Yhteistyö Toteutettu: Naapurikuntien kanssa hankeyhteistyötä 

Käynnissä: Työvoiman hankkiminen 

Ehdotus: Rengasliikenteen kehittäminen 

Päätöksenteko ja lain- 
säädäntö 

Kustannusten tasaaminen palveluiden käytön perusteella, mikäli onnistuu yksinker-
taisesti 
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7 Johtopäätökset 

Tässä osiossa esitellään verkkokyselyn ja yksilöhaastatteluiden keskeisimmät havain-
not teemakohtaisesti sekä niiden perusteella tunnistetut mahdolliset jatkotoimenpiteet 
ja -selvitysaiheet. Selvitys ei ole tilastollinen otantatutkimus, vaan kyselyn vastaajien 
määrä kunnittain vaihtelee. Kyselyn otannan tilastollisen edustavuuden sijaan selvi-
tyksessä on pyritty ymmärtämään monipaikkaisuuden ilmiön kokonaisuutta Pohjois-
Pohjanmaan maaseudulla.  

7.1 Taustatiedot 

Vastaajien lukumäärissä oli kunnittain suuria eroja. Monipaikkaisuuteen ja etätyöhön 
liittyvän keskustelun määrä kunnassa sekä tietoisuus ilmiöstä ovat voineet vaikuttaa 
kuntien työntekijöiden aktiivisuuteen kyselyyn osallistumisessa. 

Vastaajien määrä ylitti tavoitemäärän jo ennen kyselyn ensimmäisen määräajan 
umpeutumista, joten Pohjois-Pohjanmaan kunnista löytyy kiinnostusta aihepiiriä koh-
taan. Kunnan eri toimialojen työntekijöistä koulutus- ja varhaiskasvatuksen, sosiaali- 
ja terveyspalveluiden sekä hallinnon työntekijöistä olivat aktiivisimpia vastaajia. Tä-
män perusteella on mahdollista, että kunnissa käyty monipaikkaisuuteen liittyvää kes-
kustelua eniten näihin toimialoihin liittyen.  

7.2 Kunta ja monipaikkaisuus 

Selvityksen perusteella tietoliikenneyhteyksien kehittämistä pidetään tärkeimpänä 
kunnan tehtävänä, jolla monipaikkaista asumista ja työtä voidaan edistää. Suurim-
massa osassa kuntia tietoliikenneyhteyksiin liittyviä kehittämishankkeita on jo toteu-
tettu tai toteutetaan parhaillaan. Heikkoja tietoliikenneyhteyksiä on erityisesti haja-
asutusalueilla ja syrjäkylillä. Näille alueille tietoliikenneyhteydet eivät välttämättä 
synny markkinaehtoisesti, jolloin tarvitaan kunnan ja valtion tukea. Kunnan tuotta-
mista palveluista monipaikkaista asumista edistävät myös kaavoitus ja tekniset palve-
lut sekä etätyötilat. Monipaikkaista työtä edistävistä kunnan palveluista kyselyssä ko-
rostuvat tietoliikenneyhteyksien ja etätyötilojen lisäksi etätyösuositukset ja -mahdolli-
suudet. Kunta voi edistää etätyötä omien työntekijöidensä etätyömahdollisuuksilla. 

Selvityksen perusteella on tärkeää, että monipaikkaisille asukkaille tarjotaan riittä-
vät kunnalliset palvelut. Erityisesti terveydenhuollon palveluita pidetään tärkeinä. Sel-
vityksen perusteella monipaikkaista asumista ja työtä edistävät myös koulutus-, kult-
tuuri- ja vapaa-ajan palvelut.  

Kunnissa on ajankohtaista miettiä etätyön ja monipaikkaisuuden merkitystä koko 
perheen kannalta, sillä monipaikkaisuutta edistävinä palveluina pidetään myös perus-
opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita. Monipaikkaisuus voi luoda tarvetta koulu- 
ja päiväkotipaikoille esimerkiksi tilanteissa, joissa perheelliset etätyötä ja lomailua yh-
distävät henkilöt tulevat paikkakunnalle pidemmäksi aikaa.  

Kyselyn perusteella kunta voi edistää monipaikkaista asumista sähköisillä asiointi-
mahdollisuuksilla kunnan palveluissa. Suurimmassa osassa kuntia on käytössä ainakin 
joitakin sähköisiä palveluita esimerkiksi terveydenhuoltoon tai jätehuoltoon liittyen. 
Kunnan tilojen kartoittamisen ja sähköisen varausmahdollisuuden kautta voidaan hel-
pottaa tilojen varaamista asukkaiden käyttöön. Haastatteluiden perusteella kunta voi 
helpottaa monipaikkaisten asujien arkea joustavuudella ja tarjoamalla esimerkiksi ilta-
aikoja eri palveluihin. 



 

 
 

7.3 Vapaa-ajan asuminen 

Vapaa-ajan asunnon käyttöä etätyöhön voidaan selvityksen perusteella edistää varmis-
tamalla vapaa-ajan asukkaille riittävät tietoliikenneyhteydet ja arjen palveluiden saata-
vuus. Myös teiden kuntoa pidetään kyselyn perusteella yhtenä tärkeimmistä vapaa-ajan 
käyttöä etätyöhön edistävistä tekijöistä. Haastatteluista käy ilmi, että vapaa-ajan asuk-
kaat voivat sopeutua kiertämään huonokuntoisia reittejä mökille mennessään. Huono-
kuntoiset tiet voivat kuitenkin estää vapaa-ajan asuntojen käyttöä esimerkiksi kelirikon 
tai tulvan aikaan. 

Vapaa-ajan asuntojen käyttöä etätyöhön on kunnissa edistetty tietoliikenneyhteyk-
sien lisäksi lähinnä mahdollistamalla asunnoissa vakituinen asuminen. Vapaa-ajan 
asunnon muuttamiseen vakituisen asumisen käyttöön suhtaudutaan kunnissa pääosin 
positiivisesti ja haastatteluiden perusteella useissa kunnissa toiveena on, että tämän 
myötä vapaa-ajan asukkaat asettuvat kuntaan pysyvästi. Käyttötarkoituksen muutok-
seen liittyy haasteita kunnan palveluvelvoitteeseen liittyen, sillä pysyvän asumisen 
myötä alueelle tulee järjestää esimerkiksi koulukuljetukset. 

Selvityksestä käy ilmi, ettei kaikissa kunnissa vapaa-ajan asuminen ole niin isossa 
roolissa, että siihen liittyviä toimenpiteitä toteutettaisiin. 

7.4 Etätyö 

Maaseudulla jo asuvien tai sinne muuttamaan kiinnostuneiden mahdollisuutta tehdä 
etätyötä voidaan tukea ennen kaikkea toimivilla tietoliikenneyhteyksillä. Kunnissa on 
ilmennyt jonkin verran kysyntää etätyöskentelytiloille ja mahdollisuutta kodin ulko-
puoliseen työpisteeseen pidetään positiivisena. Etätyötiloihin liittyvät toimenpiteet 
kunnissa vaihtelevat. Haastatelluista kunnista suurimmassa osassa etätyötiloja jo tarjo-
taan tai niitä on tavoitteena tarjota. Esimerkiksi Kalajoella toimistohotellin palveluille 
on suurta kysyntää (kuva 22). Selvityksen perusteella kaikissa kunnissa tarvetta etä-
työtiloille ei välttämättä ole kartoitettu tai kysyntä on ollut niin pientä, etteivät etätiloi-
hin liittyvät kokeilut eivät ole herättäneet mielenkiintoa. Vuoden 2020 koronapande-
mian myötä etätyöstä on tullut aiempaa yleisempää, mikä on voinut lisätä odotuksia 
kuntien tarjoamia tai kunnassa tarjolla olevia etätyötiloja ja palveluita kohtaan. Han-
kerahoitteiset etätyötilat mahdollistavat etätyötilojen kokeilun. Riskinä on se, että toi-
minta loppuu hankkeen päätyttyä. 

Kyselyn perusteella kuntien maaseutualueella on etätyökäyttöön sopivia rakennuk-
sia. Selvityksen perusteella kunnissa on tarvetta tyhjillään olevien rakennusten tilojen 
ja rakennusten kartoittamiseksi. Etätyötiloiksi sopivien rakennusten käyttöönottoa voi-
taisiin edistää muun muassa kartoittamalla rakennuksia ja luomalla varausjärjestelmiä 
rakennusten vuokraamiseksi. Kyselyn perusteella kuntien maaseutualueella on jonkin 
verran yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita tarjoamaan tilojaan etätyökäyttöön. 
Kunta voisi edistää yritysten etätyötiloihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia kar-
toittamalla kiinnostusta tilojen tarjoamiseen ja auttamalla markkinoinnissa. 

Selvityksen perusteella asenne etätyöhön ja sen mahdollisuuksiin haastaa moni-
paikkaisuuden edistämistä. Kyselyn perusteella asian merkittävyyttä ei ole vielä täysin 
ymmärretty, ja esimies- ja johtotason suhtautuminen etätyöhön vaihtelee. Haastattelui-
den perusteella kunnan valmiudet etätyön edistämiseen liittyvät lähinnä tietoliiken-
neyhteyksiin, ja viime kädessä etätyön mahdollisuudet riippuvat työnantajista ja yri-
tyksistä. Kunta voi kuitenkin näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan.  

Selvityksestä käy ilmi laajemman tiedotuksen tarve erityisesti etätyöhön liittyen. 
Etätyön käytännöt eivät ole vielä kaikissa kunnissa vakiintuneet, joten etätyöhön 
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liittyen voisi olla esimerkiksi tiedotusta tai koulutusta, jossa kerrottaisiin hyvistä käy-
tännöistä ja työtavoista. 

 

 
Kuva 23. Toimistohotelli Luotsi Kalajoen Hiekkasärkillä. Kuva: Sara Riekki 

7.5 Yrittäjyys ja liiketoiminta 

Selvityksen perusteella kunta voi edistää maaseudulla asuvien tai sinne muuttamisesta 
kiinnostuneiden liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalla yrityspalveluita ja -neuvon-
taa. Kunnissa tarjotaan neuvontaa esimerkiksi uuden yrityksen perustamiseen. Kunnat 
tukevat liiketoimintaa myös koulutuksilla ja yritystapahtumilla, yrittäjyyskasvatuk-
sella sekä verkostoitumisella ja yhteistyön tukemisella. Kunnat tukevat myös yritys-
tensä näkyvyyttä.  

Selvityksen perusteella toimitilat ja kaavoitus luovat edellytyksiä liiketoiminnalle. 
Kaavoittamista ja toimitilojen rakentamista pidetään tärkeänä yhteistyön muotona kau-
pungin ja yksityisen sektorin välillä. Haastatteluiden perusteella liiketoiminnan kan-
nalta tärkeää on myös toimitilamarkkinointi ja kunnan toimet vapaiden toimitilojen 
kartoittamiseksi.  

Monipaikkaisuuteen liittyen yrityksiltä toivotaan joustavuutta vapaa-ajan palvelui-
den, kuten kuntosalien käyttösopimuksissa. Kyselyn perusteella kuntien maaseutualu-
eella on monipaikkaisuuden synnyttämää liiketoimintaa erityisesti elämys- ja virkis-
tyspalveluihin liittyen. Lisäksi liiketoimintaa liittyy teiden ylläpitoon sekä asiantunti-
jatyöhön.  

Selvityksestä käy ilmi, että kunnissa on yritysten tarjoamia etätyötiloja ja kiinnos-
tusta esimerkiksi toimistohotellitoimintaan. Alueella on myös yritys, joka myy etätöi-
hin soveltuvia mökkejä.  



 

 
 

7.6 Maankäyttö  

Maankäytön kannalta vuokra-asuntojen rakentamista, vapaa-ajan asuntojen käyttötar-
koituksen muutosta ja liikenneyhteyksien parantamista pidetään tärkeimpinä moni-
paikkaisuutta edistävinä maankäytön toimenpiteinä. Kyselyn perusteella kunnissa to-
teutetut, monipaikkaisuuteen liittyvät maankäytön kehittämishankkeet ovat liittyneet 
pääasiassa kaavamuutoksiin ja vapaa-ajan alueiden kehittämiseen.  

Kunnissa on toteutettu jonkin verran kaavamuutoksia vapaa-ajan asuntoalueilla, 
jolla mahdollistetaan vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen asuinrakennukseksi. 
Haastatteluissa esiin nousi kunnan oikeus päättää omasta kaavoituksesta ja harkita sitä, 
mille alueille pysyvää asumista tulee. Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutok-
selle ei nähdä esteitä silloin, kun asunnot sijaitsevat keskitetysti, jo olemassa olevan 
pysyvän asutuksen tuntumassa. 

Haastatteluiden perusteella joissain kunnissa ilmenee asunto- ja toimitilapulaa. Sel-
vityksen mukaan matkailun ja vapaa-ajan asuntojen kysynnän painottuminen sesonki-
aikaan voi vääristää kunnan vuokramarkkinoita. Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa asun-
tojen kysyntä on kasvanut tuulivoimapuistojen rakentamisen myötä.  

Monipaikkaisuutta edistää selvityksen mukaan infrastruktuurin kunnossapito aina 
joukkoliikenteestä teiden kunnon ylläpitoon. Joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä 
rajoittavat kuntien koot ja käyttäjämäärät. Pienemmillä paikkakunnilla joukkoliikenne 
on vähäisempää, ja omalla autolla autoilu on yleistä. 

7.7 Päätöksenteko 

Selvityksen perusteella viestintää ja markkinointia pidetään monipaikkaisuuden edis-
tämisen kannalta tärkeänä sekä kunnallisella että alueellisella tasolla. Monipaikkaisten 
asukkaiden elinpiirit sekä työssäkäyntialueet voivat ulottua suurellekin alueelle ympä-
röiviin kuntiin. Asukkaiden arkeen liittyviä kuntien vetovoimatekijöitä voidaan koros-
taa seudullisen yhteistyön kautta. 

Selvityksestä käy ilmi, että monipaikkaisuuden edistämisessä on tarvetta alueelli-
selle yhteistyölle. Haastatteluiden perusteella kuntien yhteinen kehittämisyhtiö toimii 
hyvin alueellisen yhteistyön mallina, etenkin resursseiltaan pienemmissä kunnissa. Ke-
hitysyhtiöiden kautta monipaikkaisuutta voidaan edistää alueellisilla hankkeilla. 
Vaikka hanke ei tullut haastatteluissa ilmi, voidaan esimerkkinä mainita Naturpoliksen 
toteuttama Vetovoimana monipaikkaisuus -hanke Kuusamon ja Taivalkosken alueella 
(Loukkola, 2020). Kyselyssä nousi esiin toive alueellisista etätyötilahankkeista.  

Selvityksen perusteella olennainen osa monipaikkaisuuteen liittyvää keskustelua 
on kysymys pysyvästä asumisesta loma-asunnoissa. Kyselyn perusteella monipaikkai-
sen asumisen mahdollistamista ja siihen liittyviä verotuksellisia toimenpiteitä pidetään 
tarpeellisina. Haastatteluista käy ilmi, että henkilöverotukseen liittyvät toimenpiteet 
voivat olla monimutkaisia ja haastavasti toteutettavia esimerkiksi kuntien talouden 
kannalta. Vapaa-ajan asukkaiden aiheuttamia kustannuksia palvelutuotannossa pide-
tään kuitenkin ratkaistavina kysymyksinä. 

7.8 Muut huomiot 

Syventävissä haastatteluissa esiin nousivat työhön ja opiskeluun liittyvät monipaik-
kaisuuden muodot. Oulussa opiskelijat ovat suuri monipaikkaisten asukkaiden ryhmä, 
mutta heidän asumisensa keskittyy kaupunkialueelle. Opiskelijoiden liikkuminen esi-
merkiksi kesätöihin Oulusta muille paikkakunnille voi näkyä myös muualla Pohjois-
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Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan monipaikkaisuuteen liittyy myös kausityö, jonka 
muodot vaihtelevat kunnissa. Sievissä ja Reisjärvellä on maatalouteen liittyvää kausi-
työtä, kun taas Kalajoella ja Kuusamossa on matkailuun liittyvää kausityötä. Sesonki-
työntekijät voivat olla töissä kesäisin paikkakunnilla, joiden matkailusesonki on kesä-
painotteinen ja siirtyä talvisesongin ajaksi töihin esimerkiksi laskettelukeskuksiin. 

Selvityksestä käy ilmi tarve laajemmalle tiedotukselle ja viestinnälle monipaikkai-
suuteen liittyen eri toimijoiden välillä. Viestintää koskevissa monivalintakysymyksissä 
enemmistö vastaajista kuitenkin valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. On mahdollista, 
ettei kuntien monipaikkaisuuteen liittyvää tiedotusta ole tarpeeksi, vaikka kiinnostusta 
aihetta kohtaan löytyisi. Yksittäinen työntekijä ei välttämättä ole kovin hyvin perillä 
kunnan tavoitteista ja toiminnasta monipaikkaisuuteen liittyen. Monipaikkaisuus voi 
olla epäsuorasti osa kuntien strategioita ilman käsitteen varsinaista käyttöä, sillä selvi-
tyksen perusteella monipaikkaisuus on käsitteenä joissain kunnissa vielä varsin uusi 
eikä sitä sanana välttämättä käytetä kunnan kehittämiseen liittyvässä keskustelussa. 
Monipaikkaisuuden ja etätyön edistämisen kannalta olennaisena pidetään monipaik-
kaisuuden yleistä esiin tuomista, keskustelua ja tiedon jakamista. 
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Liite 1. Verkkokyselyn sisältö 
 
1. Tutkimustiedote.  

Tämä kysely on osa Oulun yliopiston toteuttamaa Maaseudun monipaikkaisen 
asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjan-
maalla (MOPPI)-hanketta. Kysely lähetetään kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan 
kuntiin. Kysely tarkastelee maaseutualueita koskevaa monipaikkaisuutta sen 
kunnan sisällä, jossa vastaaja työskentelee. 
 
Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia ja kaikki vastaukset kä-
sitellään täysin luottamuksellisesti. Vastauksenne on meille erittäin tärkeä. Pyy-
dämme vastaamaan kyselyyn 18.3.2022 mennessä. Tutkimuksen vastuuhenki-
lönä toimii professori Helka-Liisa Hentilä (helka-liisa.hentila@oulu.fi). Seu-
raavan sivun käsiteosiossa on määritelty kyselyn tärkeimmät käsitteet. Lue ne 
huolellisesti ennen vastaamista. 
 
[Linkki tutkimuksen tietosuojailmoitukseen.] 
 
[ ] Olen lukenut ja ymmärtänyt tutkimustiedotteen ja tietosuojailmoituksen.  
 
Monipaikkaisuus: 
Monipaikkaisuudella tarkoitetaan laajasti ihmisten elinympäristön koostumista 
useasta eri paikasta ja heidän säännöllisestä liikkumisestaan näiden paikkojen 
välillä. 
Monipaikkaisella asumisella tarkoitetaan sitä, että käytössä on kaksi tai useam-
pia eri paikoissa sijaitsevia asuntoja, joissa asutaan ja yövytään vuororytmisesti. 
Monipaikkaisella työllä tarkoitetaan tapaa organisoida työtä niin, että työnteki-
jällä on useampi kuin yksi työnantajan osoittama työpiste, jossa hän työnantajan 
määräyksen mukaan voi suorittaa työtään. 
 
Etätyö: 
Etätyöllä tarkoitetaan varsinaisen työpaikan ulkopuolella tehtyä ansiotyötä, 
joko yrittäjänä tai työntekijänä niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Etä-
työssä tai sen organisoinnissa käytetään apuna tietotekniikkaa. Etätyötä voidaan 
tehdä kotona tai esimerkiksi kunnan järjestämissä tiloissa, joissa on työskente-
lypaikat ja tietoliikenneyhteydet etätyötä varten. Etätyötä voidaan tehdä sään-
nöllisesti tai vain satunnaisesti. 
 
Maaseutualue: 
Maaseutualueella tarkoitetaan SYKE:n Kaupunki-maaseutu 2018 -luokituksen 
mukaisen maaseudun paikalliskeskusten, kaupungin läheisen maaseudun, ydin-
maaseudun sekä harvaan asutun maaseudun muodostamaa aluekokonaisuutta. 

 
2. Työntekokunta * 

o Alavieska 
o Haapajärvi 
o Haapavesi 
o Hailuoto 
o Ii 



 

 
 

o Kalajoki 
o Kempele 
o Kuusamo 
o Kärsämäki 
o Liminka 
o Lumijoki 
o Merijärvi 
o Muhos 
o Nivala 
o Oulainen 
o Oulu 
o Pudasjärvi 
o Pyhäjoki 
o Pyhäjärvi 
o Pyhäntä 
o Raahe 
o Reisjärvi 
o Sievi 
o Siikajoki 
o Siikalatva 
o Taivalkoski 
o Tyrnävä 
o Utajärvi 
o Vaala 
o Ylivieska 

3. Kuntani väestönkehityksen suunta... *  
o Kasvaa 
o Pysyy suunnilleen samana 
o Vähenee 
o En osaa sanoa 

4. Kunnan toimiala, jolla työskentelen * 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

o Koulutus ja varhaiskasvatus 
o Kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut 
o Kaupunkisuunnittelu, maankäyttö 
o Vesi- ja jätehuolto 
o Ympäristöpalvelut 
o Sosiaali- ja terveyspalvelut 
o Palo- ja pelastustoimi 
o Hallinto 
o Elinkeinot 
o Muu, mikä? 

5. Ammattinimike 
6. Monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin ja sen edistämiseen suhtaudutaan kun-
nassani myönteisesti. * 
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o Täysin samaa mieltä 
o Jokseenkin samaa mieltä 
o Ei samaa eikä eri mieltä 
o Jokseenkin eri mieltä 
o Täysin eri mieltä  
o En osaa sanoa 

7. Millaisia monipaikkaisuuteen liittyviä toimenpiteitä kunnassasi toteutetaan? * 
(Arviointiasteikko: Aikaisemmin toteutettu / Toteutetaan parhaillaan / Toteutettu toi-
menpide / En osaa sanoa) 

o Matkailupalveluiden kehittäminen 
o Sähköisten palveluiden tarjoaminen 
o Liikkuvien palveluiden tarjoaminen 
o Paikkakunnalle muuttavien auttaminen muuttajapalveluilla 
o Etätyötilojen tarjoaminen 
o Tietoliikenneyhteyksien parantaminen 
o Markkinointi uusien monipaikkaisesti työskentelevien tai asuvien henkilöiden 

houkuttelemiseksi kuntaan 
o Kunnan henkilöstön osaamisen kehittämistä monipaikkaisuuteen liittyen 
o Muu, mikä?  

8. Kunnassani monipaikkaisuutta edistävä toimiala on... * 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

o Koulutus ja varhaiskasvatus 
o Kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut 
o Kaupunkisuunnittelu, maankäyttö 
o Vesi- ja jätehuolto 
o Ympäristöpalvelut 
o Sosiaali- ja terveyspalvelut 
o Palo- ja pelastustoimi 
o Hallinto 
o Elinkeinot 
o Muu, mikä? 
o Ei mikään 
o En osaa sanoa  

 
9. Monipaikkaisuuden edistäminen on osa kunnan nykyistä kuntastrategiaa... * 

o Täysin samaa mieltä 
o Jokseenkin samaa mieltä 
o Ei samaa eikä eri mieltä 
o Jokseenkin eri mieltä 
o Täysin eri mieltä 
o En osaa sanoa 

 

10. Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhankkeita 
naapurikuntien kanssa? * 

o Kyllä 



 

 
 

o Ei vielä, mutta on tavoitteena 
o Ei 
o En osaa sanoa 

 

Yksityisellä sektorilla tarkoitetaan yksityisomistukseen ja yritystoimintaan perustu-
vaa osa-aluetta. 
Kolmannella sektorilla tarkoitetaan järjestöjä, yhdistyksiä, osuuskuntia ja säätiöitä. 
Siihen luetaan myös naapuruusyhdistykset, urheiluseurat, virkistysyhdistykset, yh-
dyskuntien paikallisyhdistykset, avustusjärjestöt, kirkot, ammatilliset järjestöt, avus-
tussäätiöt ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. 
 
11. Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhankkeita yk-
sityisen sektorin 
kanssa? * 

o Kyllä 
o Ei vielä, mutta on tavoitteena 
o Ei 
o En osaa sanoa 

12. Onko kunta tehnyt monipaikkaisuuden edistämiseksi yhteistyöhankkeita 
kolmannen sektorin 
kanssa? * 

o Kyllä 
o Ei vielä, mutta on tavoitteena 
o Ei 
o En osaa sanoa 

13. Mitkä kunnan tuottamat palvelut edistävät monipaikkaista asumista kun-
nassasi? 
14. Mitkä kunnan tuottamat palvelut edistävät monipaikkaista työtä kunnas-
sasi? 
15. Mikä luo haasteita monipaikkaisuuden edistämiselle kuntasi toiminnoissa? 
16. Mitkä tekijät mielestäsi edistävät kunnan alueella sijaitsevien vapaa-ajan 
asuntojen käyttöä etätyöhön? 
Valitse vähintään yksi ja laita tärkeysjärjestykseen (1 Tärkein - 10 Vähiten tärkeä). 

o Julkiset liikenneyhteydet 
o Teiden kunto 
o Jäte- ja vesihuolto 
o Tietoliikenneyhteydet 
o Harrastusmahdollisuudet 
o Palveluiden saatavuus 
o Vapaa-ajan asukkaiden osallisuus 
o Kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden välinen tiedonkulku 
o Markkinointi uusien vapaa-ajan asukkaiden houkuttelemiseksi kuntaan 
o Vapaa-ajan asukkaiden kannustaminen pysyviksi kunnan asukkaiksi 
o Muu, mikä? 
o En osaa sanoa 
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17. Millaisia vapaa-ajan asuntojen etätyökäyttöä edistäviä toimenpiteitä kunnas-
sasi toteutetaan? 
18. Millaisia haasteita vapaa-ajan asuntojen käytössä etätyöhön on havaittu? 
19. Miten etätyön edistäminen näkyy kunnan toiminnassa? * 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

o Julkisten liikenneyhteyksien parantaminen 
o Teiden kunnon ylläpito 
o Etätyöntekijöiden palvelutarpeisiin vastaaminen 
o Etätyötilojen tarjoaminen 
o Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen 
o Kunnan omien työntekijöiden etätyömahdollisuudet 
o Muu, mikä? 
o Ei näy 
o En osaa sanoa 

20. Kertooko kunta viestinnässään etätyömahdollisuuksista? * 
o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 

21. Onko kuntasi maaseutualueella ilmennyt etätyötä rajoittavia tekijöitä? * 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

o Etäisyydet 
o Teiden kunto 
o Työn luonne 
o Puutteelliset oheispalvelut (lounasruokailu tms.) 
o Puutteelliset etätyövälineet 
o Puutteelliset tietoliikenneyhteydet 
o Puutteelliset etätyötilat 
o Muu, mikä? 
o Ei ole ilmennyt 
o En osaa sanoa 

22. Onko kunnassasi ilmennyt kysyntää etätyöskentelytiloille? * 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

o Maksullisille työpisteille yhteistyöskentelytiloissa 
o Maksuttomille työpisteille julkisissa työskentelytiloissa 
o Maksullisille, yksityiseen käyttöön vuokrattaville työhuoneille 
o Maksuttomille, yksityiseen käyttöön varattaville työhuoneille 
o Muu, mikä? 
o Ei ole ilmennyt 
o En osaa sanoa  

23. Onko kuntasi maaseutualueella rakennuksia, jotka mielestäsi sopisivat muu-
tettavaksi etätyökäyttöön? * 

o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 



 

 
 

24. Onko kuntasi maaseutualueella rakennuksia, joita voisi käyttää kausiasumi-
seen? * 

o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 

25. Mikä edistää etätyön mahdollisuuksia kuntasi maaseutualueella? 
26. Miten kunta voisi edistää yritystoimintaa maaseutualueella? * 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

o Tukemalla paikallisten yritysten näkyvyyttä 
o Tukemalla yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä 
o Nuorten yrittäjyyskasvatuksella 
o Koulutuksilla ja yritystapahtumilla 
o Tarjoamalla yritysneuvontaa ja -palveluja 
o En osaa sanoa 
o Muu, mikä? 

27. Millaisia toimenpiteitä maaseutualueen yrittäjyyden ja liiketoiminnan edis-
tämiseksi kunnassasi toteutetaan?  
28. Mitkä seikat luovat haasteita yritystoiminnalle maaseutualueella? 
29. Onko kuntasi maaseutualueella monipaikkaisuuden synnyttämää liiketoi-
mintaa?* 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

o Verkkoliiketoiminta 
o Asiantuntija/tietotyö 
o Kiinteistöhuolto 
o Puuhuolto, metsätyöt 
o Teiden ylläpito, lumen auraus 
o Etätyön tarvitsemat palvelut (kotiin kuljetettava lounasruoka, etätyötilat) 
o Vapaa-ajanasuntojen välitystoiminta 
o Elämys- ja virkistyspalvelut 
o Muu, mikä? 
o Ei ole 
o En osaa sanoa 

30. Onko kuntasi maaseutualueella yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita 
tarjoamaan tilojaan etätyökäyttöön? * 

o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 

31. Kunnan tulisi edistää monipaikkaisuutta ja etätyön mahdollisuuksia…  
Valitse vähintään yksi ja laita tärkeysjärjestykseen (1 Tärkein - 10 Vähiten tärkeä). 

o Muuttamalla rakennusjärjestystä 
o Hankkimalla lisää maata kunnan omistukseen 
o Kaavoittamalla ja rakentamalla uusia alueita 
o Mahdollistamalla asemakaavamuutoksilla vakituinen asuminen vapaa-ajan 

asuntoalueilla 
o Rakentamalla vuokra-asuntoja 
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o Kehittämällä vesi- ja jätehuoltoa 
o Parantamalla liikenneyhteyksiä 
o Muu, mikä? 
o Ei tulisi edistää 
o En osaa sanoa 

32. Onko kunnassasi toteutettu monipaikkaisuuteen liittyviä maankäytön kehit-
tämishankkeita? * 

o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 

33. Millaisia monipaikkaisuuteen liittyviä maankäytön kehittämishankkeita 
kunnassasi on toteutettu? 
34. Miten kunnan omalla päätöksenteolla voidaan mielestäsi vaikuttaa moni-
paikkaisuuteen ja etätyöhön maaseutualueella?  
35. Millä tavoin monipaikkaisuuden ja etätyön edistäminen tulisi huomioida alu-
eellisessa kehittämisessä? 
36. Millä tavoin monipaikkaisuutta ja etätyötä tulisi edistää lainsäädäntöä uu-
distamalla? 
37. Tähän voit vapaasti täydentää kyselyn sisältöä tai antaa palautetta. 
38. Teemme touko-kesäkuussa syventäviä haastatteluja kyselyn aihepiiristä ja 
etsimme haastateltavia. Jos saamme olla yhteydessä haastattelun merkeissä, voit 
jättää yhteystietosi tähän. Haastattelu kestää noin tunnin. 

 Etunimi 
 Sukunimi 
 Matkapuhelin 
 Sähköposti 
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