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ETÄTYÖJÄRJESTELYT 1.8.2020 ALKAEN 

Asiakirjan antamisen perusta 

Valtioneuvoston ohjesääntö 17 § 

Asiakirjan voimassaoloaika 

Tämä ohje on voimassa 9.11.2020 saakka. 

Etätyöjärjestelyt 

Hallitus on 23.6.2020 päättänyt, että suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1.8.2020. Valtion 

työmarkkinalaitoksen ja Valtionhallinnon kehittämisosaston 8.6.2020 antaman asiakirjan ”Ohjeita 

virastoille toiminnasta koronavirusepidemian aikana” etätyötä koskeva kohta 1.3 kohta lakkaa tämän 

vuoksi olemasta voimassa samasta ajankohdasta lukien. Valtion työmarkkinalaitos ohjeistaa etä-

työtä 1.8.2020 lukien seuraavasti. 

Työnteon järjestelyissä voidaan myös laajamittaisen etätyön tekemisen päätyttyä edelleen hyödyn-

tää etätyötä sekä korvata kokouksia muilla menettelyillä ja järjestellä matkustamista. Valtionhallin-

non kehittämisosasto on antanut 26.6.2020 ohjeen hallitusta paluusta työpaikoille sekä hyvien etä-

työkäytäntöjen edistämisestä (VN/13386/2020-VM-3). Ohje sisältää myös työpaikalla työskentelyä ja 

toimitilojen käyttöä sekä työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimista koskevia suosituksia.  

Valtion työmarkkinalaitos on antanut etätyöstä ohjeen 10.11.2015 (VM/2510/00.00.00/2015.) Etä-

työn tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siihen voida velvoittaa ketään. Virkamiehellä tai 

työntekijällä ei myöskään ole yksipuolista oikeutta etätyöhön niin halutessaan. Etätyötä on mahdol-

lista edelleen tehdä aiempaa laajemmin yhtenä keinona myös koronavirustartuntojen välttämiseksi. 

Tällöin tulee ottaa huomioon virastojen toiminnan turvaaminen ja tehtävien luonne sekä valtion tär-

keiden toimintojen ylläpitäminen. Toiminnan turvaamiseksi voi olla epidemiatilanteesta johtuen tar-

peen määrätä myös etätyötä tekeviä virkamiehiä ja työntekijöitä työhön virka- tai työpaikalleen. 

Tämä tulee ottaa huomioon sovittaessa etätyöstä siten, että virka- tai työpaikalle voidaan tarvitta-

essa määrätä ja etätyö lopettaa. 

Valtion työmarkkinalaitoksen edellä mainitusta etätyöstä antamasta ohjeesta poiketen on mahdol-

lista leimata etätyössä työaika liukuvan työajan järjestelmiin todellisen tehdyn työajan mukaisesti. 

Menettelylle tulee olla viraston johdon ja esimiesten hyväksyntä ja virastojen tulee tarkemmin ohjeis-

taa menettelytavat työaikaleimausten toteuttamisesta.  

Työaikajohtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja työaikatoteumia sekä liukumasaldojen kehi-

tystä tulee seurata normaaleiden käytäntöjen mukaisesti. Työajan leimaus etätyössä mahdollistaa 

myös sen, että virkamiehet ja työntekijät voivat käyttää liukuvan työajan saldokertymää työaikaa ly-

hentääkseen esimerkiksi perhetilanteen niin vaatiessa, mikäli se on työtehtävät huomioon ottaen 

mahdollista. 
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Etätyössä oleva voidaan tämän ohjeen voimassaoloaikana määrätä myös tekemään ylityötä koto-

naan sitä koskevien määräysten ja edellytysten mukaisesti, mikäli virka- ja työtehtävien suorittami-

nen sitä epidemian aikana vaatii. 

 

. 

 

 
Neuvottelujohtajan sijainen, 
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