
 

 

Lehdistötiedote 12.9.2013 

Pääministeri Katainen Kansallisen etätyöpäivän suojelijaksi 

Kansallista etätyöpäivää vietetään perjantaina 20.9.2013 jo kolmatta vuotta. Pääministeri Katainen on 

lupautunut tämänvuotisen kampanjan suojelijaksi. Työyhteisöjä kannustetaan liittymään yli 10 000 jo 

ilmoittautuneen joukkoon.  

Kansallisen etätyöpäivän suojelija, pääministeri Jyrki Katainen, kannustaa niin työnantajia kuin työssäkäyviä 

lisäämään paikasta riippumatonta työntekoa ja keskustelemaan etätyön eri muodoista eri ammateissa. 

”Hallitus on jo ohjelmassaan sitoutunut edistämään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien 

älyratkaisujen käyttöönottoa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Etätyönteon lisääntyminen ja 

tietoteknologian hyödyntäminen tuovat mukanaan mahdollisuuksia muun muassa päästövähennyksiin. 

Kannustan työnantajia ja päättäjiä lisäämään mahdollisuuksia tehdä etätyötä paitsi kestävän kehityksen 

nimissä myös työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantamiseksi. Suomalaisessa työelämässä tarvitaan 

asenteiden muuttumista ja rakenteiden uudistamista. Meidän pitää sanoa kyllä joustavammalle työelämälle 

ja erilaisille tavoille tehdä työtä, silloin kaikki voittavat”, Katainen sanoo. 

Kansallinen etätyöpäivä näkyy ja kuuluu ympäri Suomea 

Kansallisen etätyöpäivän lehdistötilaisuudessa HUB Helsingissä torstaina 19.9. klo 9 julkistetaan 

henkilöstöpäättäjille suunnatun Etätyöbarometrin tulokset. Tilaisuuden sähköistää Kansallinen 

etätyödebatti, jonka panelisteina ovat professori Juha Siltala, Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo 

Tuomivaara, IT-alaa median puolella pitkään seurannut AmCham Finlandin johtaja Antti Oksanen sekä 

Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Tytti Bergman. 

Kansallisena etätyöpäivänä 20.9. kampanjan verkostokumppanit järjestävät etätyöaiheisia tapahtumia eri 

puolella Suomea. Etätyöpäivä on yksi Liikkujan viikon teemapäivistä. Turussa kestävän kehityksen 

palvelukeskus Valonian työntekijöitä jalkautuu etätyöskentelemään Turun pääkirjastoon sekä esittelemään 

etätyöskentelyä ja muita joustavan työnteon muotoja. Paikalle on kutsuttu päättäjiä keskustelemaan siitä, 

kuinka parantamalla etätyöskentelymahdollisuuksia kirjastoissa kaikki hyötyisivät. Jyväskylässä 

kansalaistoiminnankeskus Mataran työntekijät muistuttavat 19.9. aamuliikenteessä järjestettävällä 

ennakkotempauksella tulevasta etätyöpäivästä. Porvoossa Taidetehdas toimii 20.9. etätyöpaikkana ja 

järjestää etätyöläisille muun muassa taiteellisen taukojumpan. Helsingissä muun muassa Kontoret-työtila 

järjestää etätyöaiheisen seminaarin 20.9. 

Kampanjan pääjärjestäjistä Microsoft Oy pitää toimistonsa Espoon Keilarannassa suljettuna koko perjantain 

20.9. ja henkilöstö työskentelee normaalisti sopivaksi katsomissaan paikoissa. Kampanjan kumppaneista 

Sulava toteuttaa Ilmianna etätyöläinen -kampanjan, jossa videohaastatellaan etätyöntekijöitä Helsingissä. 

Fujitsu järjestää etätyöaiheisia webinaareja sekä henkilöstölleen valokuvakisan etätyöympäristöistä. DNA 

keskustelee etätyöstä asiakkaidensa kanssa sekä Uuden työn DNA -blogissaan. 

http://www.etatyopaiva.fi/fi/etusivu
http://news.cision.com/fi/sek-public-oy/r/tervetuloa-kansalliseen-etatyodebattiin--etatyobarometrin-julkistus,c9458055
http://www.liikkujanviikko.fi/
http://www.liikkujanviikko.fi/tapahtumat/1377780779/
http://www.liikkujanviikko.fi/tapahtumat/1373356510/
http://www.taidetehdas.fi/fi/tapahtumat/123-etatyopaiva-tee-toita-taidetehtaalla/
http://www.kontoret.fi/
https://www.facebook.com/SulavaOy
http://www.fujitsu.com/fi/about/resources/news/press-releases/2013/etatyopaiva_2013.html
http://www.kauppalehti.fi/sponsoroidutblogit/dna


Ilmoittautuminen Kansalliseen etätyöpäivään käynnissä 

Kansallinen etätyöpäivä on Microsoftin ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämä kampanja. Kampanjan 

tavoitteena on vaikuttaa työkulttuuriin, työvälineisiin sekä ympäristöön muun muassa viestimällä etätyön 

monimuotoisuudesta. Tällä tarkoitetaan työnteon tilallista hajautumista sekä yhteisöllisyyttä: teknologian 

avulla työntekijä voi tänä päivänä olla sujuvasti osa työyhteisöä tai tiimiä missä ikinä työskenteleekin.  

Yksittäiset työntekijät ja organisaatiot voivat ilmoittautua mukaan Kansalliseen etätyöpäivään osoitteessa: 

www.etatyopaiva.fi. Tämän vuoden kampanjaan on ilmoittautunut jo yli 10 000 osallistujaa. 

Lisätietoja 

Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft Oy, p. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com 

Saara Reinimäki, tiedottaja, Suomen ympäristökeskus, p. 040 740 1656, saara.reinimaki@ymparisto.fi 

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen ti 17.9.2012 mennessä: ilmoittautumiset@sekpublic.fi tai Tomi 

Ertovaara, SEK Public, p. 040 703 3244. 

Microsoft 

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, 

joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla 

tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 

yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti 

Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna 

Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria. 

Suomen ympäristökeskus 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän 

kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii 

pääosin ympäristöministeriön, mutta vesivaroihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. 

http://www.etatyopaiva.fi/
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