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1. Johdanto

Ihmiset jakavat aikansa yhä enemmän eri paik-
kojen ja paikkakuntien välillä. Koronakriisin ai-
kana monipaikkaisesta arjesta tuli uusi normaali, 
kun moni siirtyi etätöihin. Esimerkiksi työn te-
keminen voidaan määritellä monipaikkaiseksi, 
kun sen tapahtuu vuoroin kotona, työnanta-
jan toimipaikassa tai julkisissa tiloissa yhden tai 
useamman kunnan alueella. Monipaikkaisuuden  
suhdetta maaseutualueiden elinvoimaisuuteen ei 
ole tutkittu ennestään kovin paljoa.

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrit-
tämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot 
Pohjois-Pohjanmaalla eli MOPPI oli kaksivuo-
tinen (2021-2022) hanke, jossa selvitettiin moni-
paikkaiseen asumiseen, yrittämiseen ja etätyöhön 
liittyviä mahdollisuuksia sekä tunnistettiin ha-
vaittuja haasteita. Hanke keskittyi tarkastelemaan 
monipaikkaisuutta Pohjois-Pohjanmaan kuntien, 
yritysten ja asukaskohderyhmien näkökulmasta. 

Tähän raporttiin on koottu tiivis  yhteen-
veto hankkeen vaiheista, tehdyistä havainnoista 
sekä julkaistuista osaraporteista. Lisäksi koon-
tiraportti kokoaa yhteen jatkotoimia koskevia 
alustavia ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan toi-
mijoiden käyttöön.

MOPPI-hankkeen aikana tarkasteltiin, mil-
laisia mahdollisuuksia ja haasteita maaseudun 
monipaikkaisuuteen ja siihen liittyviin ilmiöi-
hin sisältyy asukkaiden, yritysten ja kuntien nä-
kökulmasta. Hanke pyrki selvittämään, miten 
monipaikkaisuus mahdollistaa siirtymisen kohti 
resurssitehokasta taloutta sekä auttaa luomaan 
uudenlaisia kestävän kulutuksen ja tuotannon 
toimintamalleja. Hanke koostui asukashaastat-
teluista, yrityskyselyistä ja täydentävistä haas-
tatteluista sekä kuntakyselystä ja täydentävistä 
haastatteluista. Näiden vaiheiden osaraportit 
muokattiin kolmeksi julkaisuksi Oulun yliopis-
ton Kerttu Saalasti Instituutin julkaisusarjaan. 
Julkaisut esitellään tässä raportissa tiivistetysti. 
Hanke päättyi kohderyhmille suunnattuun semi-
naariin ja työpajaan, joiden tuloksia selvitetään 
tämän raportin lopussa.

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja vah-
vistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, asukkaiden 
ja yritysten ymmärrystä monipaikkaisuudesta 
sekä tukea muutoksen tuomien uusien mah-

dollisuuksien hyödyntämistä ja jatkokehitystä. 
Hanke loi tietopohjaa, sanastoa ja keskustelua 
monipaikkaisuudesta. Hanke nosti esiin uusia 
keinoja, ideoita ja jatkotoimenpiteitä, joiden 
avulla monipaikkaisuutta ja siihen liittyviä ilmiöi-
tä voidaan edistää niin, että ne tukevat erityisesti 
Pohjois-Pohjanmaan ydin- ja harvaan asutun 
maaseudun säilymistä sekä kehittymistä moni-
puolisena asuin- ja työympäristönä. Hankkees-
sa nousi esille, miten monipaikkaisuus ei koske 
ainoastaan työikäisiä vaan kokonaisia perheitä. 
Kun elämä muuttuu monipaikkaiseksi, uusille 
palveluille kuten yhteiskuljetuksille tai etätyöpis-
teille tulee tarvetta. Keskeiseksi teemaksi nousi 
myös maaseudun kytkeytyminen osaksi digitaa-
lista muutosta ja tietoliikenneyhteyksien merkitys 
osa monipaikkaiseen arkeen siirtymistä.
 Hankkeen toteutti yhteistyössä Oulun 
yliopiston Arkkitehtuurin yksikön yhdyskunta-
suunnittelun tutkimusryhmä sekä Kerttu Saalasti 
Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE. 
Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus. Hanketuella toteutettiin EU:n Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 
mukaisia toimenpiteitä

Hankkeen osaraportit:
1.Asukasryhmien edustajille suunnatut haastat-
telut. Linkki asukashaastattelujen osaraporttiin: 
jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3103-7

2.Yrityksille suunnattu kysely sekä täydentäviä 
haastatteluja. Linkki yritysselvityksen raporttiin: 
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-
3252-2 

3. Kunnille suunnattu kysely ja täydentäviä haas-
tatteluja. Linkki kuntakyselyn raporttiin: http://
jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3449-6

4. Hankkeen päätteeksi suunniteltiin ja toteu-
tettiin aiheen kanssa työskenteleville ja muille 
kohderyhmille suunnattu verkkoseminaari ja työ-
paja. Työpajassa ideoitiin, kehitettiin ja kerättiin 
maaseudun monipaikkaisuuden edistämiseen 
liittyviä tarvittavia jatkotoimia (Ks luku 5).



2. Asukashaastattelut 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kesällä 2021 
toteutettiin asukashaastattelut. Asukashaastat-
teluilla pyrittiin selvittämään Pohjois-Pohjan-
maan maaseutualueen työssäkäyvien henkilöi-
den näkemyksiä monipaikkaisen asumisen sekä 
etätyöskentelyn haasteista ja mahdollisuuksista. 
Haastatteluilla pohjustettiin hankkeen seuraavia 
vaiheita, yrityskyselyä ja kuntakyselyä. 

Haastateltaviksi etsittiin henkilöitä, joilla 
oli ennestään suhde Pohjois-Pohjanmaalle. Se 
saattoi olla asunnon, vapaa-ajan asunnon, juu-
rien tai työpaikan muodossa. Haastateltaviksi 
pyrittiin löytämään eri ikäisiä henkilöitä erilai-
sista elämäntilanteista. Haastatteluja toteutui 11 
kappaletta ja osallistujia oli yhteensä 14 henkilöä. 
Haastattelut  olivat teemahaastatteluja. Kysymys-
runko oli jaettu teemoihin, joita olivat asuminen, 
liikenneyhteydet, työnteko, tietoliikenneyhteydet, 
palvelut, vapaa-aika ja vapaa sana -osio. 

Haastateltavien vastauksissa korostuivat 
maaseudulla asumisen tuoma rauha ja luonnon 
tarjoamat mahdollisuudet. Myös monipuolisem-
pia palveluja toivottiin esimerkiksi lapsille ja nuo-
rille. Paikasta toiseen liikkuminen maaseudulla 
keskittyi selvästi henkilöautoiluun ja moni toivoi 
toimivampaa julkista liikennettä. 

Palveluja koskevat kehitystoiveet olivat mo-
ninaisia. Tietoliikenneyhteydet tulivat esiin kes-
keisinä etätyöskentelyn kannalta. Esille nousivat 
myös esimerkiksi terveyspalvelut sekä kiinteistö- 
ja jätehuollon palvelut. 

Moni vastaajista oli viimeisen vuoden ai-

kana työskennellyt etänä maaseudulta käsin. 
Haastateltavista moni aikoi jatkaa maaseudul-
la asumista ja monipaikkaista arkea, mutta osa 
suunnitteli kaupunkiin muuttoa. 

Monipaikkaisuus koettiin positiiviseksi 
ilmiöksi, mutta esille nousi myös kysymyksiä 
siitä, miten monipaikkaisuutta on mahdollista 
toteuttaa kestävästi ja tasa-arvoisesti. 

Asukashaastattelujen toteuttamisesta ja tulos-
ten analysoinnista vastasi arkkitehtuurin yksikön 
yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmän tutki-
musavustaja Anna Kupila. 

Asukashaastattelut kokonaisuudessaan:
Kupila, Anna; Hentilä, Helka-Liisa:
Monipaikkainen elämä ja työnteko Pohjois-Poh-
janmaan maaseudulla: teemahaastattelujen tulok-
sia. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 
julkaisuja 6/2021.

Linkki asukashaastattelujen osaraporttiin: jultika.
oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3103-7

 

 



3. Yritysselvitys 

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettiin yrityk-
sille suunnattu kysely ja täydentäviä haastattelu-
ja. Kohderyhmänä olivat Pohjois-Pohjanmaalla 
toimivat mikro- ja pk-yritykset. Verkkokysely 
toteutettiin marraskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 
58 Pohjois-Pohjanmaalla toimivaa yrittäjää, joista 
16 oli yksinyrittäjiä. Yritysten henkilöstömäärä 
oli 1-110 henkilöä. Verkkokyselyn lisäksi haas-
tateltiin kymmentä yrittäjää.

Kyselystä ja haastatteluista yhdessä puhut-
taessa käytetään yhteisnimitystä yritysselvitys. 
Yritysselvityksessä pyrittiin keräämään tietoa 
etätyöskentelyn, monipaikkaisuuden ja digitali-
saation luomista mahdollisuuksista sekä niihin 
liittyvistä kehittämisen esteistä Pohjois-Pohjan-
maalla maaseutumaisilla alueilla toimivissa mi-
kro- ja pienyrityksissä. 

Kyselystä nousi esille, että työn luonne vai-
kutti siihen, miten monipaikkaisuuteen suhtau-
dutaan ja miten se on käytännössä mahdollista. 
Etätyön tekeminen on helpompaa tietotyössä 
kuin tuotannossa tai palvelualoilla. Selvityksessä 
havaittiin kiinnostusta yhteiskäyttötiloihin ja nii-
hin liittyviin oheispalveluihin. Lisäksi kaivattiin 
lisätiedotusta etätyöstä ja laajemmin julkisista 
yrityspalveluista. 

Maaseutumaisen asuinympäristön viihtyisyys, 
väljyys ja palvelutarjonta (esim. harrastusmah-
dollisuudet) nähtiin keskeisinä tekijöinä uusien 
työntekijöiden houkuttelemiseksi sekä syyksi, 
miksi jo olemassa olevat alueen asukkaat jäävät 
paikkakunnalle. 
 Kävi ilmi, että tärkein syy toimia maa-
seudulla lähtee omasta motivaatiosta, mielty-
myksestä ja aikaisemmista asumiskokemuksista 
maaseudulla. Maaseutu voi näyttäytyä houkutte-
levana asuinpaikkana ja paikkana nimenomaan 
etätyön tekemiselle, joten yritysten kannattaa 
tuoda esille etätyömahdollisuus ja yrityksen po-
sitiivinen suhtautuminen monipaikkaisuuteen.  
Yritysselvityksestä vastasi Kerttu Saalasti Insti-
tuutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE.

Yritysselvitys kokonaisuudessaan:
Simunaniemi, Anna-Mari; Heinonen, Samu: 
Monipaikkaisuus, etätyö ja digitalisaatio Poh-
jois-Pohjanmaan yrityksissä: MOPPI-hankkeen 
yritysselvitys. Kerttu Saalasti Instituutin julkai-
suja 1/2022.

Linkki yritysselvityksen raporttiin: http://jultika.
oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3252-2 

Kuva: @maaseutuverkosto, Jyrki Vesa



4. Kuntakysely ja täydentävät 
haastattelut

Hankkeen kolmas vaihe koostui kuntakyselystä 
ja sitä täydentävistä haastatteluista. Verkkokysely 
toteutettiin maaliskuussa 2022. Kyselyn koh-
deryhmänä olivat Pohjois-Pohjanmaan kuntien 
työntekijät. Kuntakyselyyn vastasi 120 vastaajaa 
24 eri Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Verkkoky-
selyn lisäksi toteutettiin kahdeksan syventävää 
haastattelua kuntakyselyn teemoista. Kuntaky-
selyn tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla 
alueen kunnat voisiat huomioida, tunnistaa ja 
ennakoida monipaikkaiseen asumiseen ja etä-
työhön liittyviä erilaisia mahdollisuuksia ja vai-
kutuksia. 

Kuntakyselyn ja syventävien haastattelu-
jen mukaan maaseudun monipaikkaisuuden ja 
etätyön edistämisen kannalta tärkein tekijä on 
toimivat tietoliikenneyhteydet. Keskeisenä kun-
nan toimijana nähtiin myös kaavoitus ja tekni-
set palvelut, etätyötilat sekä etätyösuositukset ja 
-mahdollisuudet. Monipaikkaiset asukkaat tulee 
huomioida kunnallisten palveluiden suunnitte-
lussa. Tässä tulee ottaa huomioon sekä moni-
paikkaisesti elävät yksilöt, että perheet.

Vapaa-ajan asuntojen etätyökäytössä ha-
vaitut haasteet liittyvät tietoliikenneyhteyksiin, 
vapaa-ajan asuntojen tarjontaan sekä kulkuyh-
teyksiin ja infraan. Selvityksen mukaan kunnissa 
on jo toteutettu tietoliikenneyhteyksien kehittä-
mishankkeita sekä vapaa-ajan asuntojen käyttö-
tarkoituksen muutoksia. Etätyön edistäminen 
näkyy kuntien toiminnassa muun muassa kunnan 
omien työntekijöiden etätyömahdollisuuksina. 
Etätyötilanne kuntien välillä vaihtelee. Osassa 
kunnissa kysyntää etätyötiloille ei ole ollut ja 
osassa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. 

Etätyötiloiksi sopivien rakennusten käyttöön-
ottoa voitaisiin kartoittaa. Etätyön edistämistä 
haastaa olemassa olevat asenteet ja opitut käy-
tännöt.

Kuntakyselyssä esiin nousseita liiketoimin-
tamahdollisuuksia edistävät toimenpiteet liittyvät 
yritysneuvontaan ja -palveluihin, verkostoitu-
miseen ja yhteistyöhön sekä yritysten näkyvyy-
teen. Selvityksessä korostuvat kaavoittaminen 
ja rakentaminen liiketoiminnan edellytysten 
luojana. Maankäytön kannalta keskeisiä ovat 
vuokra-asuntojen rakentaminen, liikenneyhte-
yksien parantaminen sekä vakituisen asumisen 
mahdollistaminen vapaa-ajan asuntoalueilla. Mo-
nipaikkaisuuden suhteen kunnissa on tarvetta 
alueelliselle yhteistyölle sekä toive laajemmalle 
tiedotukselle ja viestinnälle monipaikkaisuuteen 
liittyen. Monipaikkaisuuden ja etätyön edistämi-
nen liittyy lainsäädännön näkökulmasta verotuk-
seen ja monipaikkaisen asumisen mahdollista-
miseen, jota ei nähty täysin ongelmattomana.

Asukashaastattelujen toteuttamisesta ja tulos-
ten analysoinnista vastasi arkkitehtuurin yksikön 
yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmän tutki-
musavustaja Sara Riekki. 

Kuntakysely kokonaisuudessaan:
Riekki, Sara ja Hentilä, Helka-Liisa: Maaseudun 
monipaikkainen asuminen, yrittäminen ja etätyö 
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Oulun yliopiston 
Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja 2/2022.

Linkki kuntakyselyn raporttiin: http://jultika.
oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3449-6



5. Työpaja 

MOPPI-työpaja toteutettiin osana hankkeen 
verkkoseminaaria. Seminaarissa esiteltiin kolmen 
aiemman osavaiheen päätulokset. Seminaarissa 
oli 38 osallistujaa, joista noin 20 osallistui työpa-
jaan. Työpaja toteutettiin Teams-videopuhelun 
välityksellä. Työpajassa ideoitiin Pohjois-Pohjan-
maan maaseudulle monipaikkaisuutta edistäviä 
hankkeita ja yksittäisiä kehittämistoimia. Työ-
pajassa keskityttiin tarkastelemaan monipaik-
kaisuutta kestävyyden näkökulmasta. Kestävyys 
jaettiin sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen. Osallistujille tähdennettiin, että 
heidän keskusteluun nostamansa ideat voivat 
liittyä esimerkiksi monipaikkaiseen asumiseen, 
elämiseen, työn tekemiseen tai yrittämiseen.

Työpaja toteutettiin pääosin pienryhmä-
työskentelynä, joissa tehdyt havainnot kerättiin 
yhteen virtuaaliselle Padlet-työpöydälle. Pien-
ryhmiin siirtymistä edelsi kaksi lämmittelykysy-
mystä, joihin vastattiin itsenäisesti.

Lämmittelykysymykset
Ennen pienryhmiin siirtymistä kartoitettiin, tun-
nistavatko seminaariosallistujat monipaikkaisuu-
den ilmiönä omasta elämästään ja lähipiiristään. 
Kävi ilmi, että monipaikkaisuus oli monelle 
hyvin tuttua. Toinen lämmittelykysymys koski 
monipaikkaisuuden muotoja. Osallistujat toivat 
esille erilaisia monipaikkaisuuden toteutusmuo-
toja. Esiin nousivat etätyö kotona, työmatkoilla 
eri paikoissa, vapaa-ajan asunnolla, kumppanin 
konttorissa, asiakkaan luona, kahvilassa, sekä 
co-working toimistoissa työskentely ja kahdella 
paikkakunnalla asuminen. Yksi osallistuja toi 
kiinnostavana mahdollisuutena esiin alueellisen 
etätyöpisteiden verkoston. Toinen osallistuja 
jäsenteli, että monipaikkainen etätyö voidaan 
jakaa paikalliseen (kunnan sisäiseen) ja paikko-
jen väliseen (muualta tulevat tai kuntien välillä 
liikkuvat etätyöntekijät).

Monipaikkaisuus ja taloudellinen kestävyys
Kolmannessa kysymyksessä selvitettiin pien-
ryhmissä, millainen monipaikkaisuus edistäisi 
taloudellista kestävyyttä.

Edistävinä tekijöinä esiin nousivat:
- Mahdollistavan lainsäädännön merkitys
- Alueiden välisen liikkuvuuden lisäämi-

nen niin että työ on tekijälleen kannattavaa.
- Digitaalisuuden vahvistaminen.
- Työ- ja toimintatapojen kehittäminen ja 

siihen liittyvän osaamisen parantaminen.
- Etätyöhön soveltuvien toimitilojen ra-

kentaminen, suunnittelu ja vuokraaminen sekä 
olemassa olevien hyötykäyttö.

- Alustatalouteen kytkeytyvä yrittäjyys ja 
malli yrittäjästä, joka haluaa “asua tunturimaise-
massa”.

Pohdintaa herättäviä kysymyksiä olivat:
- Onko käyttäjillä valmiutta maksaa etätyötilasta 
vai pitäisikö tilojen olla maksuttomia? 
- Pitäisikö vapaa-ajan asunnoissakin olla toi-
mistotila käytettäväksi? Haasteena nähtiin myös 
verotus monipaikkaisuuden näkökulmasta esi-
merkiksi silloin, kun monipaikkaisuus toteutuu 
eri sote-alueiden välillä. 

Monipaikkaisuus ja sosiaalinen kestävyys
Neljännessä kysymyksessä pohdittiin, millaisia 
toimia tarvitaan, jotta monipaikkaisuudesta tulisi 
sosiaalisesti kestävämpää ja tasa-arvoisempaa. 

Edistävinä tekijöinä esiin nousivat:
- Monipaikkaisuuden yleinen sosiaalinen hyväk-
syttävyys. 
- Kausiväestön osaamisen ja potentiaalin hyö-
dyntäminen. Kausityöntekijöillä voi olla sään-
nöllisen vuosityörytmi eri paikkakunnilla eri 
tehtävissä.
- Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen. 
- Työnantajan tarjoamat etätyölaitteet, tietoturva, 
yhteiskunnan ja kunnan järjestämät tietoverkot. 

Myös selvitettäviä lisäkysymyksiä ja laajempia 
yhteiskunnallisia haasteita nousi esille:
- Miten vapaa-ajan asukkaiden / monipaikkais-
ten asukkaiden palvelut voidaan toteuttaa ta-
loudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi? Voivatko 
lapset käydä koulua kahdessa paikassa? Mikä on 
yksinhuoltajien mahdollisuus ottaa keikkatyötä 
muualta? Miten otetaan vastaan osa-aikaisesti 
asujat, toivotetaan tervetulleeksi ja sitoutetaan 
tulijat yhteisön toimintaan?  Voisivatko kylä-
yhdistykset ovat tässä merkittävässä asemassa?
- Onko monipaikkainen työ vain hyvätuloisten 



etuoikeus, esimerkiksi jos vertaa korkeakoulutet-
tua asiantuntijaa ja palvelutyöntekijää?
- Onko kaksoiskuntalaisuus mahdollista?

Monipaikkaisuus ja ekologinen kestävyys
Viidennessä työpajakysymyksessä pohdittiin 
projektiaihioita, joiden avulla voidaan edistää 
monipaikkaisuuden ekologista kestävyyttä. 

Edistävinä tekijöinä esiin nousivat: 
- Etätyöpisteet pitäisi lisätä olemassa olevien ra-
kennusten yhteyteen, mikä nostaisi rakennusten 
käyttöastetta. 
- Sähköiset palvelut. Kylätalo “digikeskuksena”, 
jossa myös tukea palveluiden käyttöön. 
- Monipaikkaisuus myös muuttaa suhdetta pai-
kallisuutteen. Miten voidaan hyödyntää halu 
tuottaa ja oppia tuottamaan lähellä? Kotitarve-
viljelyn mahdollisuudet?
- Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen yli 
kuntarajojen.
- Voiko tulevaisuudessa esim. robottiautot / 
yhteiskäyttöiset ratkaisut korvata osin yksityi-
sautoilua myös maaseudulla? 
- Osallistujat toivat esiin myös yleisempiä maa-
seudun monipaikkaisuuden ekologiseen kestä-
vyyteen liittyviä näkökulmia, kuten:
- Yksittäisellä asukkaalla on suuri mahdollisuus 
vaikuttaa pienen kylän / yhteisön viihtyisyyteen, 
toimijuuteen ja ekologisiin valintoihin. 
- Etätyön myötä syntyy lisääntyviä odotuksia 
maaseutualueilla sijaitsevien kierrätyspisteiden 
ja muiden kaupunkimaiseen elämäntapaan kuu-
luvien jätehuoltopalveluiden suhteen. 
- Etätyö voi vähentää hiilijalanjälkeä, monipaik-
kaisuus ja liikkuminen voi lisätä.
- Etäyhteydellä maaseudun asukkaatkin voivat 
osallistua esim. ennen vain pääkaupunkiseudulla 
tarjottuihin seminaareihin. 

Monipaikkaisuus ja energia 
Työpaja järjestettiin energiakriisin vallitessa. 
Kuudennessa ryhmäkeskustelussa pohdittiin, 
miten monipaikkaisuus ja energiakysymykset 
liittyvät toisiinsa. Edistävinä tekijöinä ja mah-
dollisuuksina esiin nousivat:
- Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuo-
tanto, aurinkopaneelit ja maalämpö, tuulivoima 

sekä oman energiankulutuksen vähentäminen ja 
energian tuotantotapoihin vaikuttaminen. 
- Uudet energiatarpeet ja käyttömuodot, kuten 
sähköautojen latauspisteet, yhteisliikkumisrat-
kaisut ja jakamistalous, älykkäät rakennukset ja 
rakennusautomaatio (esim. ilmanvaihdon säätely, 
lämpötilan ohjaus).  
- Liikkuminen nostetiin haja-asutusalueilla kes-
keiseksi kysymykseksi energianäkökulmasta. 
Olisiko mahdollista järjestää esimerkiksi työ-
matkoihin tai terveydenhoitoon kohdistuvat 
kimppakyydit kootusti? 
Haasteena nähtiin:
- Energiakysymyksiin liittyvät tiiviisti myös kysy-
mykset kustannuksista. Polttoaineen ja asuntojen 
lämmittämisen kallistuessa myös monipaikkai-
suudesta tulee yhä kalliimpaa.
- Tärkeää olisi kokonaisvaltaisen resilienssin ra-
kentaminen ja vahvistaminen. 

Monipaikkaisuuden tunnistaminen. 
Tällä hetkellä yhteiskuntaa, sen rakenteita ja 
palveluita suunnitellaan sen pohjalta, että ihmi-
sillä on yksi osoite ja kotikunta. Seitsemännessä 
ryhmäkeskustelussa keskusteltiin siitä, miten voi-
simme tunnistaa monipaikkaisuutta paremmin. 

Edistävinä tekijöinä esiin nousivat:
- Monipaikkaisuus vaikuttaa ihmisen elämään 
ja arkeen kokonaisvaltaisesti. Näin ollen myös 
kunnan tai valtion pitäisi ottaa monipaikkaisuus 
huomioon. 
- Olisiko mahdollista, että ihmisillä on kaksi tai 
useampi virallista kotipaikkaa?
- Väestörekisterikeskuksen lisäksi tunnistamista 
voisi tapahtua työn kautta. 
- Laskutussopimustyötiloja voisi perustaa val-
takunnallisesti; yritykset voisivat tarjota tilojaan 
toisten yritysten käyttöön laskutusperusteella. 
- Monipaikkaisuuden ja työn uusien muotojen 
huomioiminen työpaikkojen ja toimistojen suun-
nittelussa. 
- Perusopetuksen ja päivähoidon järjestäminen 
siten, että se mahdollistaa monipaikkaisuuden. 



Ideariihi
Viimeisessä työpajakysymyksessä ideoitiin 
Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuvaa monipaikkai-
suuteen liittyvää hanketta, projektia, aloitetta 
tai muuta toimea, jossa kestävyyden kolme eri 
osa-aluetta yhdistyisivät. Ryhmien kehittämät 
ideat:

1. Liikkuvat palvelut (LIPA): henkilöt, tavarat ja 
palvelut liikkuu. Palvelu edellyttää logistiikkaa 
ja lainsäädännön kehittämistä. Edellyttää myös 
paikkatietopohjaista tietovarantoa (esim. väestö) 

kehittämisen tueksi. Kylätaloista “logistiikkater-
minaaleja” liikkuville palveluille. 

2. Co-working-etu/-passi: Valtakunnallisesti 
tarjolle kootusti etätyötiloja. Työntekijä voi va-
lita tarjolla olevista oman tarpeen mukaan (vrt. 
lounasseteli); työnantaja maksaa sovitun hinnan 
per päivä, työnantaja maksaa erotuksen. Samalla 
tehostettaisiin toimitilojen käyttöastetta.

 

Kuva: @maaseutuverkosto, Antti Saraja



6. Kootut toimenpidesuositukset kuntien 
näkökulmasta

Monipaikkaisuus ja etätyö haastavat tarkastele-
maan kunnan roolia ja kuntalaisuutta uudelleen, 
kun ihmiset työskentelevät tai viettävät aikaan 
säännöllisesti ja melko tasaväkisesti useamman 
kunnan alueella. Hyvinvointialueiden perusta-
misen myötä kuntien rooli painottuu aiempaa 
enemmän muiden kuin hyvinvointipalveluiden 
tarjoamiseen. 
 MOPPI-hankkeen tulosten perusteella 
kuntien keinoja monipaikkaisuuden ja etätyön 
edistämiseen Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla 
ovat:
- Kunnan oman strategian ja käytäntöjen mää-
rittely niin, että ne mahdollistavat etätyön ja 
monipaikkaisuuden.
- Riittävien tietoliikenneyhteyksien varmistami-
nen.

- Palveluiden tarjonnassa huomioidaan moni-
paikkaisuus esimerkiksi vuokrattavien yhteisti-
lojen tai kimppa-autojen muodossa.
- Monipaikkaisten perheiden, lasten ja nuorten 
tarpeiden tunnistaminen esimerkiksi päivähoi-
don ja harrastusmahdollisuuksien osalta.
- Viestintä kunnan omista ja kunnan alueella 
sijaitsevista muista palveluista on myös moni-
paikkaisten sujuvasti saavutettavissa.
- Viestitään monipaikkaisesta arjesta laajemmin.
- Monipaikkaiset asukkaat otetaan mukaan pai-
kalliseen toimintaan, kunnan kehittämiseen ja 
päätöksentekoon.
- Monipaikkaisuudesta tehdään oman kunnan 
näköistä, paikallisilla voimavaroilla.
- Kuntien välinen yhteistyö monipaikkaisuuden 
edistämisessä kuntarajoja ylittävästi.

Kuva: @maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel



7. Loppusanat ja kiitokset

Työelämän muutos, liikenne- ja viestintäteknii-
kan kehitys ja vapaa-ajan lisääntyminen ovat 
vaikuttaneet siihen, että ihmiset elävät eri paik-
kojen ja paikkakuntien välillä. Pandemia teki 
etätyöstä ja monipaikkaisesta arjesta normaalia. 
Maaseudusta ja maaseutumaisesta ympäristöstä 
on tullut monelle toinen asuin- ja työympäristö, 
joka tarjoaa mahdollisuuden toisenlaisen arjen 
rakentamiseen kuin kaupunkimainen ympäris-
tö. Yritykset ja kunnat suhtautuvat etätöihin ja 
työntekijöiden liikkuvuuteen yhä avoimemmin 
ja moniaisemmin. 
 Kun monipaikkaisuus toteutuu harki-
tusti, erilaiset elämäntilanteet, paikalliset reuna-
ehdot sekä tarpeet huomioiden ja kun samalla 
tiedostetaan esimerkiksi lisääntyvään liikkumi-
seen tai ihmisten tasa-arvoon liittyvät haasteet, 
on monipaikkaisuutta mahdollista edistää sosi-
aalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävään 
suuntaan.   
 Monipaikkaisuus ja etätyö ovat yksi 
mahdollinen työkalu ja kehityssuuta, kun ha-
lutaan säilyttää maaseutumaisien ympäristöjen 
elinvoima. Jos monipaikkaisuutta ymmärtää ja 

sitä osaa ohjata, voi monipaikkaisuus synnyttää 
uusia vetovoimatekijöitä harvempaan asutuille 
alueille, parantaa alueen asukkaiden ja työnteki-
jöiden hyvinvointia sekä luoda elinvoimaa maa-
seutumaisten alueiden kuntiin.

Lopuksi haluamme kiittää niitä moninaisia ta-
hoja, jotka ovat osallistuneet MOPPI-hank-
keen valmisteluun. Kiitos seurantaryhmälle 
asiantuntevista kommenteista ja innostavista 
keskusteluista: toiminnanjohtaja Esa Aunola, 
Pohjois-Pohjanamaan kylät, neuvotteleva vir-
kamies Antonia Husberg, Maa- ja metsätalous-
ministeriö, toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät, projektipäällikkö 
Jenni Lemettinen, Maaseudun uudet asumisrat-
kaisut -hanke, toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, 
Kotiseutuliitto ja erityisasiantuntija Taina Väre, 
Kuntaliitto. Kiitos. 

Kiitos hankkeen rahoittamisesta Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus, asiantuntijat Kukka Kuk-
konen ja Pirjo Onkalo. Kiitokset myös hankkeen 
toimintaan osallistuneille. 

Kuva: @maaseutuverkosto
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