
 

 
 
 

AKKE-hanke: Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina 2021 01 T 
Hakija Aisapari ry 
Rahoitus Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) 
Hankeaika 1.9.2021 - 31.12.2023 (28 kk) 
Kustannusarvio 270 000 € 

 
Taustaa 
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on toteuttanut avoimen haun aluekehittämisen 
teemaverkostoiksi kevään 2021 aikana. Rahoitettaviksi valittiin 19 hakemusta. Yksi TEM:n 
rahoitettavaksi linjaama hakemus on Aisaparin "Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina" - 
teemaverkostohakemus. Tämän hankkeen osalta rahoitus myönnetään TEM:stä Etelä-
Pohjanmaan liitolle, joka toimii kyseisen teemaverkostohankkeen rahoittavana viranomaisena. 
 
Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava etätyöpisteiden verkosto, jotta 
etätyöntekijöiden olisi helppo löytää ne ja että etätyöpisteiden kesken syntyisi yhteistyötä. 
Verkoston tavoitteena on, että etätyöpisteiden kehittäjillä ja aluekehittäjillä olisi käytössään 
parhaimmat työvälineet tehdä etätyöpisteistä paikkoja, joissa syntyy hyvä työpäiväkokemus 
etätyöntekijöille ja työnantajille. Tavoitteena on, että tämän hankkeen myötä saadaan uusi 
kehittämisavauksia ja että verkoston toiminta jää elämän tämän hankkeen jälkeen.  
 
Toimenpiteet  
Toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin.  
Tp 1) Etätyöpisteiden kehittämisen tuki 

- Luodaan verkosto, tuetaan etätyöpisteiden perustamista ja kehittämistä, tehdään 
tiedotusta aiheesta, pyritään osaksi irlantilaista Grow Remote -verkostoa jne.  

Tp 2) Etätyön tekeminen 
- Vahvistetaan osaamista etäyön tekemisestä ja hyvästä työympäristöstä, kehitettään 

toimintamalleja työn hallintaan ja osaamisen kehittämiseen jne.  
Tp 3) Etäopiskelun ja osaamisen kehittäminen 

- Lisätään etätyötilojen ylläpitäjien ja oppilaitosten tietoa toiminnan synergiaeduista ja 
kannustetaan yhteisyöhön. 

Tp 4) Paikallisuus/alueellisuus 
- Kootaan tietoiskuja ja järjestetään tilaisuuksia, joiden myötä annetaan eväitä 

paikallistason keskusteluihin etätyön ja työtilojen merkityksestä alueille.  
 

Tulokset 
Hankkeen jälkeen verkosto jatkaa toimintaa itsenäisesti. Etätyöpisteiden välille on syntynyt 
uutta yhteistyötä ja niiden määrä on lisääntynyt. Ihmisillä on paremmat valmiudet ymmärtää 
etäyön mahdollisuuksia ja työllistyä itselle sopivaan työhön. Oppilaitokset osaavat tarjota 
etätyöpisteille sopivaa koulutusta. Alueiden elinvoimaisuus/ houkuttelevuus on lisääntynyt 
etätyöntekemisen myötä.  



 

 
 
 

Indikaattorit 
Hankkeen myötä suomalainen verkosto pyrkii liittymään osaksi kansainvälistä 
etätyöpisteverkostoa ja käynnistämään yhden uuden kehittämisavauksen. Tavoitteena on 
saada mukaan 10 yritystä ja 5 tutkimus- ja koulutusorganisaatiota. Lisäksi tavoitteena on, että 
uusia työpaikkoja syntyy 5 ja uusia yrityksiä syntyy 5.  
 
Muuta 
Odotamme hakijalta päivitettyä hakemusversiota.  
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