
Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

    
 

Arviointi 

  

 22.12.2020  VN/11297/2020 
VN/11297/2020-VM-13 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Valtiovarainministeriö     

PL 28 Snellmaninkatu 1 A 0295 16001  valtiovarainministerio@vm.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
 
 

 
     
  

 
 
 
Valtioneuvoston kanslia 
 
 
 
 
 
 
Valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaolon perusteiden tarkastelu 

 
Osana toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi valtioneuvosto linjasi 23. lokakuuta 2020 
valtakunnallisesta etätyösuosituksesta. Suosituksessa otettiin huomioon epidemiologinen tilannearvio.  

Koronavirusepidemian ollessa laajasti kasvussa valtakunnallisesti valtioneuvosto suositteli, että julkisen 
sektorin työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, työskentelisivät etätyössä mahdollisimman 
laajasti.  

Valtioneuvosto suositteli vastaavaa etätyötä myös yksityisille työnantajille tiedostaen, että lähi- ja etätyön 
terveysturvallisen yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikkatasolla. Lisäksi suosituksessa 
korostettiin, että työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita 
riskitekijöitä. 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisen etätyösuosituksen antaessaan, että suositus on voimassa 
toistaiseksi ja sen voimassaolo on sidottu mahdollisimman tarkoin tautitilanteen ennustettuun 
kehitykseen. Ministeriöiden tuli arvioida 31.12.2020 mennessä suositusta ja sen voimassaoloa.   

Arviointi  

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat tarkastelleet valtakunnallisen 
etätyösuosituksen voimassaolon perusteita epidemiologisen tilanteen kehittymisen sekä 
etätyösuosituksen toimivuuden ja vaikutusten kannalta.  

Tartuntatautirekisterin kautta seurataan ja julkaistaan koronavirustilannetta Suomessa. Valtakunnallisen 
etätyösuosituksen voimassaoloaikana lokakuun puolivälistä joulukuun puoliväliin epidemiatilanne on 
heikentynyt ja ilmaantuvuusluku (viimeiset 14 vrk/100 000 asukasta) on noussut tasolta 51 tasolle 92. 
Samaan aikaan alueellisesti tilanne on vaihdellut ja tautikeskittymiä on ollut joka puolella maata. Myös 
sairaalahoidossa olevien määrä on noussut tasolle 270 ja kuolemantapauksien määrä on tarkasteltavalla 
aikajaksolla noussut 300:sta 500:aan. Tarkastelujaksolla on myös käynnistetty sekä alueellisesti että 
valtakunnallisesti uusia rajoitustoimenpiteitä tautitilanteen hallintaan saamiseksi. 
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Etätyösuositusta on noudatettu laajasti ja sillä on vähennetty lähikontakteja työssä ja joukkoliikenteen 
käytössä. Etätyön toteutumista ja vaikutuksia on seurattu useissa tutkimushankkeissa. Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston seurantatutkimuksissa on todettu pitkään jatkuneen etätyön lisäävän työn 
kuormittavuuden tunnetta, mutta sinänsä etätyön tekemiseen ollaan edelleen pääosin tyytyväisiä.  
Toisaalta on myös paljon työtehtäviä, joita ei voida tehdä etänä. Valtioneuvoston päätöksessä on 
korostettu työnantajan vastuuta edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita 
riskitekijöitä työpaikoilla.  
 

Johtopäätökset 

Edellä olevan perusteella on todettavissa, että epidemiologinen tilanne on edelleen erittäin vakava 
viruksen levitessä väestössä koko maassa. Etätyösuosituksen jatkuessa valtakunnallisena sillä voidaan 
vaikuttaa tilanteen myönteiseen kehitykseen, eikä etätyösuosituksella sinänsä ole havaittu olevan 
merkittäviä negatiivisia vaikutuksia tässä tilanteessa. Edellä olevan perusteella sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö arvioivat, että edelleen on olemassa vahvat perusteet jatkaa 
valtakunnallisen etäsuosituksen voimassaoloa toistaiseksi eikä sitä ole tarpeen muuttaa sisällöllisesti. 
Mikäli tautitilanne muuttuu olennaisesti, perusteita etätyösuosituksen voimassaolon jatkamiseksi 
tarkastellaan uudelleen, kuitenkin viimeistään  30.6.2021 mennessä. 

Kansliapäällikön sij. Liisa-Maria Voipio-Pukki 

Kansliapäällikön sij. Juha Sarkio 

Liitteet THL:n tilastotietojen mukaisesti koronatilanne Suomessa 
 

Jakelu Vastaanottajat 
 

Tiedoksi Kopion saajat 
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LIITE 

 

THL:n tilastotietojen mukaisesti koronatilanne Suomessa 

pvm 
tapauksia 
yhteensä 

muutos kuolemantapauksia ilmaantuvuusluku 
/100 000 asukasta 

21.10.2020 13 849 294 351 51,1 

28.10.2020 15 163 1 314 354 43,2 

4.11.2020 16 637 1 474 359 47,6 

11.11.2020 18 107 1 470 363 51,1 

18.11.2020 19 647 1 540 371 52,6 

25.11.2020 22 289 2 642 384 73,3 

2.12.2020 25 462 3 173 399 99,4 

9.12.20.20 28 242 2 780 425 104,1 

16.12.2020 31 459 3 217 466 106,3 
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