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1
1.1 Maaseudun aseMa

Maaseutuvaltion aika

Suomen valtiollisen itsenäisyyden alkaessa 
vuonna 1917 maan 37 kaupungissa asui 
runsaat 500 000 asukasta – maan kaikki 
”kaupunkilaiset” olisivat mahtuneet suun-
nilleen nykyiseen Helsinkiin (Laakso & 
Loikkanen 2004, 62). Tuon ajan “kaupun-
kilaisista” monet osasivat lypsää ja niittää 
viikatteella. Kaupungistuminen nopeutui 
sodan jälkeen, ja 1970-luvun alusta saak-
ka suomalaisten enemmistö on asunut 
kaupungeissa (emt. 65). 

Yhteiskunnallisen muutoksen tahti oli 
kova. Alkutuotannon työllisten määrä vä-
heni tuotannon tehostumisen myötä 600 
000 henkilöllä – 80 prosentilla – aikavä-
lillä 1960–2000 (Tilastokeskus). Työvoimaa 
riitti hyvinvoinnin piirin laajentamiseen: 
1970-luvulla yhteiskunnallisten palveluiden 
työpaikat lisääntyivät 40 prosentilla vuosi-
kymmenessä (emt. 65). Vesannon kunnan 
peräkylille saatiin sähköt ja rekka-autojakin 
kantavat tiet 1970-luvun alkupuolella. 
Vielä 1980-luvullakin kunta-alalle syntyi 

yli 100 000 uutta naistyöpaikkaa; monet 
maatilojen emännät menivät kunnalle töi-
hin (Kuhmonen 1997, 53). Hyvinvointivaltio 
levittäytyi myös maaseutualueille, ja 1980-
luvun alusta saakka suomalaisten enemmis-
tö on ollut töissä palvelualoilla (kuvio 1). 
Maakuntien yliopistot vahvistuivat.

Suomi on pieni, avoin kansantalous; 
taloudellisen hyvinvoinnin aste on vahvas-
ti riippuvainen ulkomaankaupasta. Peräti 
1980-luvun alkuun saakka enemmistön 
Suomen viennistä muodostivat maa- ja 
metsätalouden tuotteet (Tilastokeskus). Vie-
lä 1980-luvulla kansakunnan kilpailukyky 
nojasi vahvasti maaseutuun, sen yrityksiin 
ja raaka-aineisiin. Samalle 1980-luvulle 
ajoittui myös metsäteollisuuden tuotannon 
kansainvälistyminen: tuotantoa sijoitettiin 
lähelle kysyntää. Tuotantoyksiköitä raken-
nettiin keskeisille vientimarkkinoille, joitakin 
yritysostojakin toteutettiin (Sajasalo 2003, 
109–134). Yritysten näkökulmasta maail-
ma näytti olevan mahdollisuuksia täynnä ja 
odottavan vain niiden hyödyntäjiä.

suuri pysähdys ja uusi alku

Kansainvälisen kaupan vapautuminen ete-
ni pikku hiljaa; paine myös Suomen maata-
louden rajasuojan alentamista ja muiden-
kin markkinoiden säätelyn vähentämistä 
kohtaan kasvoi. Sitten koitti Neuvostoliiton 
ja itäkaupan romahdus, 1990-alun lama ja 
pian vuonna 1995 myös liittyminen EU:n 
jäseneksi. Kaikki muuttui. Maatalouden 
kilpailukykyongelma kärjistyi, kun siirtymi-
nen EU:n markkinahintoihin alensi tuotta-
jahintoja runsaalla 40 prosentilla 1.1.1995 
alkaen (Kuhmonen 1998a, liite 3). Euroo-
pan sisäiset vapaat markkinat avautuivat. 
Viennin painopiste oli jo siirtynyt metalli- ja 
elektroniikkateollisuuteen – kaupunkiseu-
tujen teollisuuteen. Korkeakouluopiskeli-
joiden osuus nousi 1990-luvun lopulla yli 

puoleen 19-vuotiaiden ikäluokasta (Tilas-
tokeskus). EU:n monimutkainen hallinto-
byrokratia levittäytyi maaseudulle kuten 
hyvinvointivaltio aikanaan. Kansakunnan 
kilpailukyky alkoi nojata vahvasti kaupun-
kiseutuihin, ”korkeaan teknologiaan” ja 
”korkeaan osaamiseen”.

Kansakunnan kilpailukyky

Suomen kilpailukyky on arvioitu erinomai-
seksi (WEF 2007, IMD 2007). Se perustuu in-
novatiiviseen ilmapiiriin, uuden teknologian 
omaksumiskykyyn ja tuottavuuteen. Myös 
julkisen sektorin toiminta saa kiitosta. Jalat 
on kuitenkin syytä pitää tukevasti maassa, 
kuten professori Matti Pohjola toteaa Kaup-
palehden haastattelussa 29.9.2005:

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Enemmistö suomalaisista asuu kaupungeissa

Enemmistö suomalaisista 
on töissä palvelualoilla

Enemmistö Suomen viennistä on
muita kuin maa- ja metsätaloustuotteita

Enemmistö 19-vuotiaista 
on korkeakouluopiskelijoita

Kaupungistuminen

Palveluvaltaistuminen

Viennin monipuolistuminen

Koulutustason nousu

KUVIO 1: Suomalaisten enemmistö.

JOHdantO



20 21

poikkeuksellisen maaseutuvaltainen maa. 
Kysymys on sekä eurooppalaisesta että maa-
ilmanlaajuisesta ilmiöstä. Näissäkin asioissa 
sivellin on ollut leveä, mutta viesti on silti 
selvä: valinnan mahdollisuuksia on olemassa. 
Kehittäminen on ymmärtämisen ja tekemisen 
ohella aina vahvasti myös tahdon asia.

Kirjassa on noudatettu tavanomaista 
lähdeviittauskäytäntöä. Toiston välttämisek-
si lukuisat tilastotiedot on kuitenkin jätetty 
ilman lähdeviitettä: nämä tiedot on laskettu 
tai poimittu Tilastokeskuksen eri aineistoista 
ellei toisin mainita.

Maaseudulla on aina monta tarinaa 
– tässä on yksi mahdollinen kooste niistä 
kaikista. n

liiketoimintamahdollisuuden, resurssien ja 
yrittäjän muodostama kokonaisuus sekä toi-
mintaympäristö sovittautuvat yhteen. Yrittä-
jät ja yrittäjämäinen käyttäytyminen ovat 
tärkeitä. Maaseutu itsessään rajaa mahdol-
lisuuksien kirjoa lopulta kovin vähän.

Rakenne

Aluksi kirjassa on kirkastettu kuva maaseu-
dun tulevaisuudesta, sen ”suuren roolin” 
muuttumisesta yhteiskunnassa. Tämä mää-
rittää paitsi maaseudun yleistä kehitystä 
(väestö, toimialarakenne) myös maaseudun 
yritystoiminnan kehitysmahdollisuuksia. Seu-
raavaksi on pohdittu käsityksiä yritystoimin-
nasta yleensä ja maaseudulle tyypillisestä 
pienyritystoiminnasta erityisesti. Kolmannek-
si on pohdittu kehittämistä eli sitä, millaisten 
näkökulmien ja käsitteiden pohjalta voitai-
siin toimia ja millaisella toimintalogiikalla. 

Tämän jälkeen siirrytään pohtimaan maa-
seudun yritystoiminnan kehittämiskonsepteja 
ja toimenpidesuosituksia, joilla maaseudun 
uuteen rooliin päästään käsiksi. Koko tar-
kastelua ohjaa pyrkimys hahmottaa maaseu-
dulle ja erityisesti sen yritystoiminnalle uusi 
”henkinen ja aineellinen koti”, kun maaseu-
dun suuri rooli työvoiman ja raaka-aineiden 
tuottajana on muuttumassa toiseksi. 

Kirjassa on mukana myös keskieurooppa-
laisia näkemyksiä maaseudun muutoksesta. 
Kysymyshän ei ole yksinomaan Suomea kos-
kevasta keskustelusta, vaikka Suomi onkin 

Puolustus
Oleellista on uuden näkökulman esittämi-
nen: miten ajatella maaseudun tulevaisuu-
dessa tarjoamista elämisen ja yrittämisen 
mahdollisuuksista. Lähtökohtana on ennen 
kaikkea maaseudun uuteen rooliin sopiva 
yrittäjyys ja liiketoiminta, joiden varaan alu-
eiden menestystä on opittu rakentamaan, 
ainakin juhlapuheiden ja erilaisten julis-
tusten tasolla. Historiaa on otettu mukaan 
valikoiden. Maaseudun määrittelyssä ei ole 
turvauduttu pilkkuihin: maaseutua on se 
mikä ei ole kaupunkia. Kirjan ote on osittain 
provokatiivinen, tietoisesti, sillä keskuste-
lun viriäminen maaseudusta olisi mieluinen 
asia. Kirjan tarkoituksena ei ole arvostella. 
Jos lukijalle tällainen mielikuva syntyy, hän 
on tulkinnut esitettyjä asioita väärin. 

Monien mielestä keskusalueet tarjoa-
vat liiketoiminnalle pääsääntöisesti maa-
seutua paremmat toiminnan ja kehityksen 
mahdollisuudet. Maaseudulle sijoittuminen 
voi tosiaan merkitä ylimääräisen haasteen 
hyväksymistä. Maaseudulla toimivan voi 
olla vaikeampi nähdä sitä, miten toimia tai 
mitä tehdä, kuin keskusalueilla toimivan. 
On kuitenkin muistettava, että maaseudulla 
menestyvien kirjo kestää hyvin vertailun kes-
kusalueisiin. Menestyjiä löytyy sekä teolli-
suudesta että palveluista, vientiyrityksistä ja 
lähimarkkinoille suuntautuvista yrityksistä, 
korkean teknologian ja vakioteknologian yri-
tyksistä, pienistä ja suurista yrityksistä. Kysy-
mys on aina viime lopuksi siitä, kuinka hyvin 



23

2aJattelu Ja tRendit

2.1 aJattelu Maaseudusta

Kohti parempaa elämää
Sodan jälkeinen Suomi oli vahvasti maaseu-
tuvaltio. Työpaikoista puolet oli maa- ja met-
sätaloudessa ja väestöstä 2/3 asui maaseu-
dulla, kaupunkien ulkopuolella. Viennistä yli 
80 prosenttia perustui puuraaka-aineeseen. 
Suuri muutos oli vasta alkamassa4.

Muutos vaatii aina energiaa. Tuon ajan 
maaseudun merkittävä muutoksen mootto-
ri oli tavallisten ihmisten toive paremmasta 
elämästä. Rauha antoi toivoa ja oma maa 
uskoa; monien mullistusten jälkeen omava-
raisuusajattelu oli voimissaan (Tykkyläinen 
& Kavilo 1991, 26). Menetetyiltä alueil-
ta tuli siirtolaisina yli 400 000 karjalaista. 
Hekin asettuivat asumaan maaseudulle, 
rakensivat koteja, raivasivat peltoa, kasvat-
tivat lapsia – ja tulivat toimeen oman maan 
antimilla ja lisätöillä. Rintamilla taistelleet 

alkoivat raivata, rakentaa ja kasvattaa per-
hettä. Koneistus alkoi helpottaa vähitellen 
töitä ja maaseutu elätti pian hyvin pulasta 
ja sodasta toipuvan kansakunnan. 

Suomen maaseudulla vallitsi sama 
työteliäs, tulevaisuudenuskoinen ilmapiiri 
kuin 40 vuotta myöhemmin itäisen Keski-
Euroopan maissa niiden uudelleenitsenäis-
tymisen jälkeen. Maaseudun väki oli hyvin 
yhtenäistä, homogeenista. Naapurissa asui-
vat isäntä ja emäntä, joiden kanssa voitiin 
jakaa samankaltaisia kokemuksia, käydä 
maamiesseuran iltamissa ja meijerin osuus-
kuntakokouksessa. Kaukaa menneisyydestä, 
vainiopakon ja kaskitalouden ajoista saakka 
periytyvää yhteisöllisyyttä oli helppo jatkaa 
ja hyödyntää monin eri tavoin. 

Yhteisöllisyys ohjasi myös tehokkuuteen. 
Yhteisön muistissa olivat ankarat pula-ajat ja 

4 Suomen maaseudun historiaa ennen sotia ovat hyvin kuvanneet muun muassa Jutikkala (1942) ja Ylikangas 
(1990) sekä tiivistetysti Kuisma ja Haavisto (1995, 38-42). 

2.1.1 suomen maaseudun tarina
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hittämisajatteluksi, mikä on synnyttänyt ajan 
hengen mukaisia kehittäjäorganisaatioita. 

Teollisuuden – myös maaseudun teolli-
suuden – tarinassa kansainvälinen kilpailu-
kyky on ollut koko ajan keskeisenä teemana, 
sotakorvaustuotannon aikaa lukuun otta-
matta. Yhteiskunnan käsi sijoitti teollisuut-
ta Lappiin ja valoi sotakorvaustuotannolla 
tulevaisuuden kivijalkaa. Aluepolitiikka teki 
luontevan pesän juuri teollisuuden kylkeen, 
kasvoi, voimistui ja muuntui viimein laaja-
alaiseksi, EU:n lainsäädännön vaatimukset 
täyttäväksi alueiden kehittämiseksi. Monet 
aluekehitysohjelmat ovat lähteneet sellai-
seen innovaatiohakuiseen lentoon, että nii-
den kieltä ei moni maaseudun ihminen enää 
ymmärrä, vaikka ne kyllä koskevat myös 
maaseutua. Maaseudulle innovaatio on vie-
lä käsitteenä vieras, vaikka toimintana se on 
ollut tuttua jo vuosisatojen ajan.

Opin tie vie

Vaikka aluepolitiikka tasasi alkuvaiheissaan 
kehitystä, opin tie alkoi viedä maaseudun 
ihmisiä keskuksiin. Ammattiopintojen mer-
kitys kasvoi maaseudun perusammateissa 

6 Suomen ensimmäinen teknologiakeskus perustettiin Ouluun vuonna 1982. Vuonna 2003 Suomen teknolo-
giakeskusten liittoon (Tekel ry) kuului 22 teknologiakeskusta, joissa työskenteli yli 500 henkilöä (Advansis Oy & 
Tekel ry 2004, 23). Näiden toiminta on tyypillisesti organisoitu kolmeen perustoimintoon: osaamisklusterien ke-
hittämiseen, yrityskehitystoimintaan sekä kiinteistöliiketoimintaan ja siihen liittyviin peruspalveluihin (emt. 25).

7 Alueellisten kehittämisyhtiöiden määräksi Koskenlinna (2004, 14) arvioi 100–160. Ne pyrkivät rahoituksen ja 
yritysneuvonnan keinoin alueella toimivien ja sinne syntyvien yritysten kilpailukykyä. Kuten Koskenlinna toteaa 
(emt. 11), ne toimivat usein myös yrityshautomoiden emo-organisaatioina.

teknologian kehittymisen ja uusien vilje-
lymenetelmien leviämisen myötä, mutta 
puhkesi välttämättömyydeksi vasta melko 
myöhään 1980-luvulla. Maatalouskou-
lutuksella on Suomessa pitkät perinteet, 
mutta koulutus painottui pitkään yleissivis-
tyksen ja tuotanto-osaamisen lisäämiseen. 
Vasta 1990-luvun murros muutti maaseu-
dun oman koulutusjärjestelmän lopullisesti 
tätä laajemmaksi. Maatilaväestön oman 
koulutus- ja neuvontajärjestelmän suurin 
panos sodanjälkeisessä kehityksessä onkin 
liittynyt tämän väestönosan orientaation 
muutokseen elämäntapaihmisistä ammatti-
ihmisiksi, tuotanto-osaajiksi.

Samanaikaisesti maatilaväestön am-
mattimaistumisen kanssa myös yleissivis-
tystä tarjoava koulutusjärjestelmä työntyi 
yhä syvemmälle maaseudulle. Uusia kouluja 
rakennettiin ja maaseudun kansakoulujen 
määrä saavutti huippunsa 1950-luvulla, jol-
loin niitä oli noin 6 000. Sen jälkeen perus-
kouluverkko alkoi harventua maaseudulla ja 
tiivistyä kaupunkikeskuksissa. Sodan jälkeen 
ylioppilaiden määrä kaksinkertaistui aina 
vuosikymmenessä; tätä jatkui aina 1970-lu-
vun puoliväliin saakka, minkä jälkeen kasvu-
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Aina 1970-luvun puolivälistä 1990-
luvun alkuun saakka myös maaseutu pysyi 
kuitenkin tässä kohenevan yleissivistyksen 
sekä teknistyvän ja palveluvaltaistuvan yh-
teiskunnan kehityksessä melko hyvin mu-
kana. Tämä johtui erityisesti kunnallisten 
palveluiden (nais)työpaikkojen kasvusta, 
elintarvikeketjun työllistävästä vaikutuksesta 
ja lisääntyvästä työssäkäynnistä keskuksissa 
(Kuhmonen 1997, 20). Vaikka maaseudun 
elinvoimaisuuden kehityskuva oli esimer-

0 2 4 6 8 10 12

Ikäryhmän osuus väestöstä, %

Näissä ikäryhmissä
ei ole vesantolaisia
ylioppilaita

Näissä ikäryhmissä 
on vesantolaisia
ylioppilaita

Vesanto

Koko maa

90 – 

85 – 89

80 – 84

75 – 79

70 – 74

65 – 69

60 – 64

55 – 59

50 – 54

45 – 49

40 – 44

35 – 39

30 – 34

25 – 29

20 – 24

15 – 19

10 – 14

5 – 9

0 – 4

Ikä

KUVIO 2. Vesannon ja koko maan väestön 
ikärakenne 30.9.2007 (laskettu Tilastokes-
kuksen aineistoista).

vauhti alkoi hiljalleen tasaantua. Maaseudul-
la kylien kansakouluja alkoi jäädä tyhjilleen 
samalla kun myös maaseutukuntiin raken-
nettiin lukioita. Vesannon kunnalliskokous 
teki päätöksen kansakoulun perustamisesta 
vuonna 1871, heti itsenäistyttyään Rauta-
lammin emäpitäjästä. Kuntakokouksen pöy-
täkirjaan 16.9.1871 kirjattiin päätös ”koi-
tella panna toimeen kansakoulua, jos valtion 
kassasta saataisiin apurahaa ja opettaja sillä 
saataisiin, johon kunta lupasi aluksi hyyrihuo-
neen sekä lämpimän ja valon.”

Vesannon pitäjään sivistys levisi vuoteen 
1952 saakka 15 kyläkoulun rakentamisen 
myötä. Vuodesta 1966 kunnan päättäjät ovat 
totutelleet leikkauksiin, kun ensimmäinen ky-
läkoulu lakkautettiin Oinaskylältä. Kunta sai 
lukio-oikeudet vuonna 1969, ja ensimmäiset 
omat ylioppilaat valmistuivat vuonna 1972. 

Maaseudun monilapsisissa perheissä 
ymmärrettiin, että tila ei tarjonnut toimeen-
tuloa kaikille lapsille, ja muuhun ammattiin 
pääseminen vaati opiskelua. Maaseutulukiot 
tarjosivat väylän niille, joille “osaaminen” 
tuntui houkuttelevammalta kuin kotoa tut-
tu “tekeminen”. Samanaikaisesti aktiivisen 
aluepolitiikan tuloksena tapahtunut maakun-
tien yliopistojen synty ja kasvu tarjosivat jat-
koväylän tälle nuorisojoukolle. Opin tien imu 
oli niin voimakas, että esimerkiksi Vesannon 
ensimmäisistä ylioppilaista lähes kaikki lähti-
vät tälle tielle, joka vei heidät pysyvästi muu-
alle. Opin tien imu näkyy edelleen vahvana 
Vesannon väestön ikärakenteessa (kuvio 2). 

Opin valtatien imu helpotti maaseudun 
väestöpainetta. Alkutuotannon työn tuot-
tavuuden huiman lisääntymisen ja väestön 
kasvun tasaantumisen aiheuttama kysyntä-
rajoite tarkoittivat yhdessä sitä, että nope-
asti pienenevä osuus ikäluokastaan saattoi 
sitoutua alkutuotannon töihin. Niinpä 1970-
luvulta saakka opin valtatie on tarjonnut rat-
kaisun tämän epäyhtälön ratkaisemiseen. 

Samalla korkeasti koulutettujen ammat-
ti-ihmisten kysyntä kasvoi yhteiskunnassa rä-
jähdysmäisesti. Korkeakoulujen sijoittuminen 
maakuntakeskuksiin ja niiden voimakas kas-
vu 1980-luvulta alkaen tarjosi kaupunkikes-
kuksille kasvun aineksia juuri tähän suuntaan 
(kuvio 3). Nuoret muuttivat ensin keskuksiin 
jatkokoulutukseen ja jäivät sille tielleen. Tätä 
kirjoitettaessa Vesannolla kasvatetut ja pe-
ruskoulutetut ihmiset muun muassa

•	 tutkivat	onko	Marsissa	elämää	 
(astrobiologia)

•	kartoittavat	USA:n	biodiversiteettiä

•	 rakentavat	taloja	Tampereen	seudulla

•	 johtavat	ydinvoimalaa

•	 levittävät	uskon	sanomaa	 
Uudessa Guineassa.

Kaikelle tälle ei ole ollut käyttöä nykyisin 
2 600 asukkaan maaseutupitäjässä. Näiden 
ihmisten työpanos on koitunut muiden alu-
eiden hyödyksi. Muuttoliike kaupunkikes-
kuksista maaseudulle oli vähäistä – opin 
tiessä oli vain yksi kaista.

1950 1960 1970 1980 1990 2000

1,8

1,4

1,0

Väestö,
miljoonaa

1,2

1,6

2,2

0,8

2,0

Maaseutualueet
Muut kaupunkialueet

Keskusalueet

KUVIO 3: Väestömäärä aluetyypeittäin. Kes-
kusalueisiin kuuluvat Helsingin, Tampereen, 
Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion seudut 
(Laakso & Loikkanen 2004).
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ti: tuotannon lisäämiseen ja erikoistumiseen, 
monipuolisesta omavaraistaloudesta ja pää-
osin siihen nojaavasta paikallistaloudesta 
luopumiseen. Väestöpohjaan ja työvoiman 
kysyntään suhteutettuna muutos oli kuiten-
kin maaseudun omalta kannalta “ylisuuri” – 
maaseutu ei kyennyt itse sitomaan kaikkea 
työvoimaa, jonka se tehokkaalla toiminnal-
laan vapautti. Syntyi jättiläismäinen ihmis-
hautomo, jota vahvasti maatilaväestöön 
liittyvät työntömoottorit yhdessä opin tien ja 
sen päässä häämöttävän kaupungistumisen 
vetomoottorin kanssa käyttivät. 

Puolessa vuosisadassa maaseudulla kas-
vatettiin ja osin peruskoulutettiin puoli mil-
joonaa työelämäkandidaattia, joita maaseu-
tu ei enää itse tarvinnut. Syntyi muuttovirta, 
jonka välietappeina saattoivat olla eritasoiset 
keskukset, työvoiman jatkojalostuspisteet. 
Niillä, jotka eivät jääneet maakuntakeskuk-
siin, pääteasemana oli pääkaupunkiseutu. 
Vasta tämä virta synnytti Suomeen keskus-
kaupungit, joiden väkiluku kasvoi nopeasti. 
Neljässä vuosikymmenessä sodan jälkeen 
kuuden suurimman kaupunkiseudun väki-
luku kaksinkertaistui miljoonasta kahteen. 
Viidessä vuosikymmenessä Uusimaa on 
netonnut muista maakunnista puoli miljoo-
naa ihmistä muuttovoittona, josta sen ei ole 
tarvinnut maksaa kasvattajakorvauksia (ku-
vio 4). Valtaosa tästä muuttovirrasta on ollut 
peräisin Itä-Suomesta, voimaperäisen kaski-
talouden ja asutustoiminnan tuottaman ih-
misreservin alueilta, Suomi-neidon lanteilta. 

kiksi väestömäärän perusteella “pinnalta” 
katsottuna melko hyvä, opin valtatie söi 
jatkuvasti tulevaisuuden perustuksia moni-
puolisen elinkeinorakenteen syntymahdolli-
suuksien suhteen.

Maaseudun ihmishautomo

Ennen sotia Suomen maaseutua olivat aja-
neet eteenpäin pääasiassa sen arvotavaran 
kysyntään (terva, turkikset), maaseudun ih-
misten omaan toimeentuloon ja hyvinvoin-
tiin (asumistalous, pienviljely) sekä jossakin 
määrän hallinnon määräyksiin pohjautuvat 
moottorit. Maaseudun moottorit olivat ys-
kähdelleet ennenkin: tervatalouden hiipu-
minen johti Pohjanmaalla laajamittaiseen 
Amerikkaan suuntautuvaan siirtolaisuuteen. 
Kaskitalouden hiipuminen ja tilattoman vä-
estön määrän kasvu ajoivat puolestaan itä-
suomalaisia “Savon Amerikkaan”, Kymen-
laakson metsäteollisuuteen (Katajamäki & 
Kaikkonen 1991). Työtilaisuuksien vähäisyys, 
muutostarpeiden tuotantopohjaiset syyt ja 
suuret sosiaaliset mullistukset eivät olleet 
maaseudun kulttuurissa vieraita. Maaseutu 
on ollut joustava ja taipuisa, vaikka pakon 
sanelemia muutoksia on vastustettu ajoit-
tain henkeen ja vereen.

Sodan jälkeisen muutoksen moottori ei 
ollut kuitenkaan samankaltainen pakko kuin 
aiemmin. Lisääntyvä hyvinvointi kannusti ih-
misiä suuntaan, jonka osuustoiminta yhdes-
sä kehittyvän teknologian kanssa mahdollis-

Maaseutu on ollut kaupunkien äiti. Luovut-
tajan rooli on ollut monen muunkin alueen 
kohtalona. ”Pohjois-Suomi on meidän väes-
töaittamme”, totesi aikanaan jo pääministeri 
Urho Kekkonen (1952, 106).

Monien ihmishautomosta maailmalle 
lähteneiden yhdyssiteiksi ovat jääneet koti-
paikka, synnyinseutu ja sukulaiset. Monille 
kiintopiste on kotitilasta aikanaan lohkaistu 
kesämökki, mikä on synnyttänyt Suomeen 
ainutlaatuisen laajan kesämökkikulttuurin. 
Liiketoiminnan näkökulmasta tämä on vie-

Muuttoliikkeen vaikutus 1951–2005, henkilöä
(tulomuutto–lähtömuutto)

Ihmishautomo-
toiminnan
tuotteet 

Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Satakunta
Keski-Suomi
Etelä-Karjala
Keski-Pohjanmaa
Kymenlaakso
Pohjanmaa
Kanta-Häme

–79 621
–76 591
–70 594

–63 154
–54 776
–51 319

–43 913
–40 838

–33 296
–22 704
–14 536
–13 511

–3 595
–644

Ahvenanmaa
Itä-Uusimaa
Päijät-Häme

Pirkanmaa
Varsinais-Suomi

Uusimaa

725
12 707
24 370
33 871
41 283

451 805

–200 000 –100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

Kuvio 4. Maakuntien välisen muuttoliikkeen vaikutus 1955–2005 – maa-
seudun ihmishautomotoiminnan mittakaava (tilastolähde: Myrskylä 2006).

nyt maaseudun matkailulta merkittävän lii-
ketoimintamahdollisuuden moneen muuhun 
maahan verrattuna. Kotitilaa viljelemään 
jäänyt sisarus maksoi monelle muuttajalle 
ensimmäisen asunnon hankintarahat ja al-
koi sitten lyhentää sisarosuuslainaa valtiolle. 
Maa- ja metsätalousministeriö on ollut Hel-
singin lähiörakentamisen merkittävä rahoit-
taja, erityisesti 1980-luvulla. 

Maatilojen realisointi kerran suku-
polvessa ei kuitenkaan huolettanut juuri 
ketään. Siitä hyötyivät pankit ja väistyvät 
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siinä vaihtelevasti. EU-aikana maaseudun 
kehityksen moottoreina ovat olleet tällaiset 
hajanaiset, osin keskenään ristiriitaiset by-
rokratiapirstaleet, joihin maaseudun ihmiset 
ja yritykset ovat koettaneet toimintaansa ja 
tavoitteitaan sovittaa. 

Hallintoalamaisuuden kasvusta huoli-
matta EU-jäsenyysaika on sisältänyt maaseu-
dun osalta myös uusia toiminnallisia piirtei-
tä. Maaseudun väestöpohjan ohentuminen 
on merkinnyt sitä, että halukkaat ja kyvyk-
käät maaseudun omat ihmiset on pystytty 
aiempaa laajemmin sitomaan maaseudun 
omiin työtehtäviin. Maatilojen tapauksessa 
tämä on tarkoittanut sitä, että kaikille tiloille 
ei ole löytynyt jatkajaa – tämän kääntöpuo-
lena maatilojen koon kasvu on puolestaan 
nopeutunut esimerkiksi 1980-luvun patti-
tilanteeseen verrattuna. Tuhansilla kehittä-
mishankkeilla on luotu uuden liiketoiminnan 
versoja esimerkiksi matkailuun, elintarvik-
keiden pienimuotoiseen jatkojalostukseen 
ja puutuotealalle. Maaseudun pienenevästä 
todellisesta toimijajoukosta on puristettu 
paljon irti – monella maaseudun yrittäjällä 
olo on varmaankin kuin jalkapalloilijalla pe-
lin tiimellyksessä: hiki virtaa ja lehterit ovat 
täynnä kannattajia, vastustajia, valmentajia 
ja median edustajia. Yhä suurempi joukko 
katsoo ja ohjaa ja valvoo, kun yhä pienempi 
joukko tekee. Lehtereillä puhutaan käsittä-
mätöntä kieltä ja neuvotaan hyökkäämään 
ja puolustamaan yhtä aikaa. 

Työtehoseuran julkaisut ovat pyrkineet 
vastaamaan maatilayrittäjiksi muuttunei-
den tuottajien ajankohtaisiin kysymyksiin. 
Konekannan käytön tehostamista on poh-
dittu monelta kantilta julkaisuissa ”Ko-
nekustannusten alentaminen koneiden 
käyttöikää pidentämällä” (Laine 1998) ja 
”Konerengasopas” (Pentti 1998). Kasva-
van maatilayrityksen monenlaisiin uusiin 
asioihin on myös tarjottu uusia ratkaisuja: 
”Opas maatilan töiden suunnitteluun” (Mä-
kelä, Klemola & Lahin 1999), ”Laajentavan 
lypsykarjatilan tuotannon ja työnkäytön 
suunnittelu” (Klemola, Pihamaa & Heikkilä 
2000) sekä ”Maidontuottajien teknologia-
valinnat suurissa tuotantoyksiköissä – Kar-
kearehun käsittelyketjut ja karjanhoitotöi-
den työnmenekki” (Karttunen 2004).

tyhjyys

Sodan aikoihin syntynyt sukupolvi ehti ko-
kea edistyksen saapumisen maaseudulle ja 
sen tuoman aineellisen hyvinvoinnin nou-
sun; oma toiminta oli mielekästä, tarkoituk-
senmukaista ja kansakunnalle hyödyllistä. 
Lapset kasvoivat ja pääsivät töihin, valta-
osin. Maaseutuvaltion aikakauden päätty-
minen, 1980-luvun neuvottomuuden ajan 
ja EU-jäsenyyden byrokratia-alisteisuuden 
kautta maaseudulla on syntynyt tarkoituk-
sen tyhjiö. Ruokaa ja puuta toki tuotetaan 
edelleen ja opin tie vie vähenevää nuori-

KUVIO 5. Väestön ikääntyminen kunnittain: vähintään 65 vuotta täyttäneiden osuus 
kunnan väestöstä vuonna 2005 ja vuonna 2025 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan.

30,0 – 33,8 (0 % kunnista)

20,0 – 29,9 (46 % kunnista)

10,0 – 19,9 (51 % kunnista)

  6,5 – 9,9   (3 % kunnista)

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen
aineistoista (2007 ennuste).

65 vuotta täyttäneiden 
osuus väestöstä 2005, %

30,0 – 48,7 (48 % kunnista)

20,0 – 29,9 (44 % kunnista)

10,0 – 19,9 (8 % kunnista)

  8,9 – 9,9   (0 % kunnista)

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen
aineistoista (2007 ennuste).

65 vuotta täyttäneiden 
osuus väestöstä 2025, %
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Maaseutumaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Kaupunkimaiset kunnat
Yhteensä –2 033 Yhteensä +890 Yhteensä +1 143

Muuttovoittoa
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KUVIO 6. Nettomuutto ikäryhmittäin vuonna 2005, henkilöä (Myrskylä 2006).

soa edelleen mennessään. Maaseudun 
elinkeinopohja on ohentunut ja osin ka-
ventunutkin niin, että väheneviäkään omia 
kasvatteja on vaikea sitoa omalle alueelle. 
Monella maaseutualueella podetaankin jo 
väestöpohjan jatkuvan ohenemisen aiheut-
tamaa työvoimapulaa. 

Väestöpohjan ohentuminen on ajanut 
maaseutukunnat suuren epäyhtälön eteen. 
Nuoret on kasvatettu ja koulutettu ja lä-
hetetty maailmalle. Väestöpohja on hyvin 
vanhusvoittoista (kuvio 5). Kun eläketulo 
on aina vain osa työtulosta ja kun maaseu-
tuväestön eläketulon määräytymisen pohja 
on vielä alhainen, on verotulokertymä mo-
nissa maaseutukunnissa erittäin vähäinen. 
Kunnallisveron vähennykset leikkaavat vielä 
merkittävän osan tästä kertymästä pois juuri 
niissä kunnissa, joissa tulotaso on alhainen. 
Vanheneva väestö kaipaa kuitenkin yhä 
enemmän hoivaa ja terveydenhuoltoa, joka 
on kallista järjestää hajallaan asuvalle vä-
estölle. Kasvattaja-Suomi on synnyttänyt ja 
valmentanut yhteiskunnan kasvukeskusten 
käyttöön merkittävän määrän inhimillistä 
pääomaa, mutta nyt sen omat taskut ovat 
tyhjät. Kasvattajakorvauksia ei ole maksettu. 

Maaseutukuntien talouden kannalta 
nurinkurisesti maaseudulle muuttaa ikään-
tynyttä väestöä. Monet maaseudulla lap-
suuteensa viettäneet muuttavat takaisin 
maaseudulle viettämään eläkepäiviään (ku-
vio 6). Maaseudun kannalta tämä vaikuttaa 
huonolta liiketoiminnalta. Työikäisenä mak-

setut verot ovat koituneet keskusten ja kau-
punkien eduksi, mutta lapsuus- ja vanhuus-
ajan verotuloja vaativa kasvatus- ja hoivatyö 
jää maaseudun harteille. 

Kansakunnan kilpailukyky on nyt aineel-
lisessa mielessä selvästi kaupunkien harteil-
la. Kaupungeissa asuu ihmisten enemmistö, 
ja kaupunkiseutujen osuus bruttokansan-
tuotteesta, viennistä ja työllisyyttä lisäävistä 
toimialoista on keskeinen. Maaseudulla on 
kuitenkin vetovoimaa erityisesti asuinympä-
ristönä ja kaupunkien läheisen maaseudun 
kehitys on ollut tämän vuoksi hyvin myön-
teistä. Joka kolmas suomalainen käy töissä 
kotikuntansa ulkopuolella: moni asuu maal-
la ja käy töissä kaupungissa. Monen kau-
pungissa asuvan henkireikä on kesämökki 
järven rannalla. Suomen alueellinen kehi-
tyskuva avautuu nykyisin keskuksista käsin, 
niiden näkökulmasta ympäröiviin alueisiin 
ja maaseutuun. Ihmisten enemmistö asuu 
niissä. Maaseudun täytyy löytää itselleen 
uusi suuri rooli yhteiskunnan ja alueiden 
työnjaossa. Jotain uutta, jotain vanhaa, jo-
tain lainattua…

Monet maaseudun olemassa olevat 
fyysiset rakenteet kantavat vielä 10–20 
vuotta: kunnanvirastot, kaupat, koulut, lii-
kuntapaikat, uusia asukkaita odottavat 
suuren ikäluokan rakentamat talot. Niille 
pitäisi löytää uusiokäyttöä ja uusia käyt-
täjiä. Eläkeläisten tulojen varassa niitä 
voidaan pitää vielä kunnossa, mutta ei 
uudistaa. Maaseutua uhkaa hallitsematon 



48 49

tyhjentyminen vasta suurten ikäluokkien 
rakentamien savujen sammuessa, ellei ke-
hityskuva muutu trendikehityksestä.

2.1.2 trendit ja maaseutu

Tulevaisuudentutkimuksen keinoin voidaan 
yrittää erotella tulevaan kehitykseen vaikut-
tavia tekijöitä. Megatrendit ovat vahvoja, 
läpikäyviä suuntauksia, joiden vaikutuksilta 
ihmisten enemmistön on vaikea välttyä9. 
Heikoista signaaleista, orastavista iduista 
osa kasvaa aikanaan suuriksi megatrendeik-
si ja osa nuupahtaa oraalle tulon jälkeen. 
Miten sitten tulevaisuutta voisi lyhyesti pyr-
kiä konkretisoimaan? Tulevaisuudentutkijat 
tarjoavat varsin monenkirjavia näkemyksiä 
rakennuspuiksi (kuvio 7). 

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK 2006, 
10) nostaa esille yksitoista globaalia me-
gatrendiä. Kilpailukyvyn perusta on kyvyssä 
uudistua, jossa innovaatiot laajasti ymmär-

Perusammatit ja tuotanto siirtyvät 
kehittyneistä maista halpamaihin, mutta 
palaavat kehittyneisiin maihin, kun palkka- 
ja investointiedut on käytetty loppuun.

Logistiikan merkitys kasvaa edelleen, 
tuotantoa siirretään yhä enemmän 
lähelle markkinoita. 

Uudet markkinat 
edellyttävät keski-
luokan kasvua.

Kulutusrakenteen 
muutokset kohti 
yksilöllisyttä jatkuvat. 

Nousevat teknologiat 
saavuttavat kriittisen 

pisteensä ja synnyttävät 
kokonaan uusia mark-

kinoita sekä mahdollisesti 
muuttavat koko kaupan-

käynnin ja talouden 
rakenteita.  

Markkinat 
täyttyvät ja 
halpatyövoima 
vähenee 
palkkaerojen  
tasaantuessa.

Kilpailukyky 
perustuu  
tuotekehitykseen ja 
innovointiin.  

Euroopan väkiluku 

laskee ja sinne tulee 

uusia värejä

Länsimaissa hyvin-
voinnin ylläpito vaatii 
sekä siirtotyövoimaa 

että tehokasta kustan-
nusten hallintaa.

Palvelusektori tulee 
kasvamaan, samoin 

kuin vapaa-ajan 
palvelut ja niihin 

liittyvät ammatit.  

Energian, puhtaan 
luonnon ja raaka-
aineiden merkitys 

kasvaa poliittisesti, 
taloudellisesti 

ja inhimillisesti.

Ekologiset muutokset 
aikaansaavat uutta 

teknologiaa ja uusia markkinoita.
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rettyinä ovat avainasemassa. Teknologisen 
kehityksen seurauksena syntyy kokonaan 
uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen mark-
kinoita. Palveluiden merkitys ylisummaan 
tulee kasvamaan ja kulutus muuttuu yhä yk-
silöllisemmäksi. Ympäristöön liittyvät kysy-
mykset saavat uusia merkityksiä ja ne muo-
dostuvat aikaisempaa tärkeämmiksi, myös 
liiketoiminnan näkökulmasta. Tuotannon 
alueellinen liikkuvuus säilyy lähitulevaisuu-
dessa merkittävänä. Lisäksi monikulttuuri-
suus tulee olemaan tulevaisuuden arkea, jos 
joku siltä on tähän mennessä välttynyt.

Bakas ja Schweig (2006) nostavat glo-
baaleista megatrendeistä esille kaksi, jotka 
erityisesti Euroopan näkökulmasta ovat 
tärkeitä: Yhdysvallat saa taloudellisen ja 
sotilaallisen vallan käyttäjiksi rinnalleen Ja-
panin ja BRIC-maat (Brasilia, Venäjä, Intia ja 
Kiina), minkä lisäksi uskontojen synnyttämä 
jännite kasvaa. Erityisesti Eurooppaan koh-
distuvia megatrendejä he tunnistavat seit-
semän. Mielenkiintoisia näkökulmia ovat 

uusi heimoutuminen ja uusi turvallisuuskä-
sitys. Heimoutuminen voidaan liittää uusien 
identiteettien syntyyn, johon teknologinen 
kehitys antaa hyvät lähtökohdat: identiteet-
tien synty on mahdollista etäisyyksistä ja 
kulttuurisista eroista riippumatta. Turvalli-
suudessa on kysymys myös saasteettomasta 

9 Naisbitt (1982) käytti aikanaan megatrendin käsitettä. Mannermaan (2004) mukaan käsite tarkoittaa suurta ke-
hitysaaltoa, jolla on selvä suunta, jonka kaikki tuntevat, kuten globalisaatio tai väestönkasvu. Muita megatrendejä 
ovat tietoyhteiskunnan syveneminen, bioyhteiskunnan nousu tietoyhteiskunnan jälkeen, yhteiskunnan ja talouden 
järjestelmien monimutkaistuminen sekä riskiyhteiskunnan voimistuminen. Erityisesti talouden tulevaisuuden näkö-
kulmasta talouden erikoistumisen jatkuminen, tuotannon ja tuotantopanosten maantieteellinen liikkuvuus sekä 
omistajien etujen vaikutus pääomien liikkeille ja talouden logiikalle ovat merkittäviä (Mannermaa 2004).

10 Himanen, Lehto & Mannermaa (2001) luonnehtivat yhteiskuntamme kehitysvaihetta sellaisilla määreillä kuin 
tieto-/informaatioyhteiskunta, kommunikaatio-/vuorovaikutusyhteiskunta, automaatio-/jälkiteollinen yhteis-
kunta, asiantuntijayhteiskunta, palveluyhteiskunta, aineettomien tarpeiden yhteiskunta, postmoderni yhteis-
kunta, kolmas aalto sekä oppimisyhteiskunta. Luonnehdinnat osoittavat, kuinka vaikeasti kiinni päästävästä 
asiasta on kysymys. Lähellä olevista tapahtumista on vaikea muodostaa selkeää kokonaiskuvaa. Pienten ja 
suurten asioidenkin erottaminen on joskus vaikeaa.

elinympäristöstä ja puhtaasta ruuasta, ei 
vain yksilön fyysisestä koskemattomuudes-
ta. Kysymys on myös sosiaalisesta turvalli-
suudesta – jonka edellytyksinä ovat yksi-
löiden välinen kanssakäyminen ja toisista 
välittäminen – sekä elämän perusedellytyk-
set takaavista turvaverkoista.

KUVIO 7. Globaalit megatrendit (EK 2006) ja Euroopan megatrendit 
(MEK 2006; Bakas & Schweig 2006).
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Tämänkaltaiset kulloinkin vallalla olevat 
trendit ovat aikasidonnaisia, ne liittyvät yh-
teiskunnan kehitysvaiheeseen. Elinkeinora-
kenteen perusteella Suomen nykyistä yhteis-
kuntaa voidaan kutsua palveluyhteiskunnaksi. 
Teknologian ja koulutuksen näkökulmasta 
voidaan puhua tietoyhteiskunnasta10 . Monia 
muitakin luonnehdintoja voidaan haluttaessa 
esittää: verkostoyhteiskunta, globalisoituvas-
ta talous, yksilöityvien elämäntapojen tai van-
henevan väestörakenteen yhteiskunta. 

Yhteiskunnan kehitysvaihe määrittää 
luonnollisesti sen keskeisten kehityssuuntien 
ja muutoksia ajavien moottoreiden sisältöä 
ja luonnetta. Joka tapauksessa tulevaisuu-
teen katsominen on aina tietämättömyyden, 
epävarmuuden, todennäköisyyksien ja suur-
ten yllätysten kanssa työskentelyä. Seuraa-
vaksi pohditaan joitakin lähitulevaisuuteen 
liittyviä trendinomaisia kehityspiirteitä maa-
seudun näkökulmasta.

Globalisoituva yhteiskunta

Globalisaatio ilmenee monella tavalla: mark-
kinasuhteiden laajenemisena ja syvenemi-
senä, teknologian kehityksestä johtuvana 
vuorovaikutuksen kustannusten laskuna ja 
siitä seuraavana kansainvälisen riippuvuu-
den kasvuna. Kansainvälinen ja paikallinen 
ulottuvuus kohtaavat hajottaen ja uudelleen 
rakentaen, keskittäen ja hajauttaen. Erityi-
sesti teollista tuotantoa siirtyy alhaisen palk-
katason maihin, minkä seurauksena niiden 

kehitys- ja tuloero suhteessa kehittyneimpiin 
maihin vähitellen pienentyy nopeutuvan 
talouskehityksen seurauksena. Teollisuutta 
seuraavat palvelut, valikoidusti. 

Globalisaatioteollisuus etenee kuin 
kulkutauti suhteellisesti halvempien työvoi-
malähteiden perässä: Intiaan, Filippiineille, 
Kiinaan ja sitten Afrikkaan. Tuotanto modu-
loituu siten, että kokonaisuuksien osia voi-
daan tehdä hajautetusti ja ohjata sitten koo-
tusti paikallisiin tarpeisiin muokattuina eri 
käyttökohteisiin. Talouskehitys voi olla hyvin-
kin pistemäistä, mutta verkostojen kattavuus 
kasvaa kaiken aikaa. Erilaisten verkostojen 
hallinta onkin globaalitaloudessa menesty-
misen avainkysymys. Tietoliikenteen kehitys 
on tarjonnut tähän merkittävät avaimet. 

Suomen maaseudulle globalisaatio näyt-
täytyy monikasvoisena. Monelta maaseu-
dulta keskuksessa teollisuustyössä käyvältä 
se on vienyt tai vie työpaikan. Maatilayrit-
täjiltä se vaatii jatkuvaa kilpailukyvyn pa-
rantamista, koska alkutuotannon tuotteiden 
vaihtosuhde heikkenee luultavasti edelleen. 
Edullisia luonnonoloja, väljempiä ympäris-
tö- ja eläinsuojelunormeja ja alhaisempaa 
tulotasoa (yrittäjäperheen ansiovaatimusta) 
hyödyntävät maat (mm. Brasilia) lisäävät 
teollisuusmaista tuotantoa joissakin tuotteis-
sa. Toisaalta monenkeskisissä kansainvälistä 
kauppaa koskevissa neuvotteluissa (WTO) 
kaupan rajoituksia ja kauppaan vaikuttavia 
tukia alennetaan edelleen maataloustuot-
teissa. Metsäteollisuus perustaa tehtaita sin-

ne, missä puu- ja paperituotteiden kulutus 
kasvaa (Aasia, Etelä-Amerikka, Itä-Eurooppa, 
Venäjä, osa Afrikasta; Jaakko Pöyry Consul-
ting) ja raaka-aineen kasvuedellytykset ovat 
otolliset. Suomen tuotantolaitoksia suljetaan 
niiden tullessa uusimisikään. Globaaleilla 
markkinoilla toimivat suomalaisyritykset jou-
tuvat puristamaan alihankkijoistaan ja raaka-
aineentoimittajistaan kaikki mehut irti.

Globalisaatio pakottaa erikoistumaan. 
Kansainvälisillä markkinoilla toimivat yri-
tykset joutuvat hakemaan yhteistyökump-
paneita ja alihankkijoita, mikä avaa myös 
maaseudun uskottaville toimijoille uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia – hyvä esimerkki 
on Valtran laaja alihankkijaverkosto Keski-
Suomessa. Kansainväliset yhteydet arkipäi-
väistyvät, tottumus ja tietoliikenneyhteydet 

tekevät yhteydenpidosta arkista. Myös yhä 
useammat maaseudun pienyritykset alkavat 
harjoittaa vientiä, kun tähän saakka vienti on 
ollut Suomessa suuryritysten asia (kuvio 8). 
Suunnittelutiimin toinen osapuoli istuu Ams-
terdamissa ja toinen Kannonkoskella; kom-
ponentinvalmistaja Kontiolahdella ja kokoa-
ja Mumbaissa; mustikkatukkuri Lieksassa ja 
rohdostehtailija Kiotossa – ja kaikki pitävät 
säännöllistä yhteyttä keskenään. 

Lähiyhteisö säilyy tärkeänä myös tule-
vaisuudessa, mutta peräkorven asukkaan 
yhteistyökumppani, asiakas tai sielunystävä 
saattaa olla virtuaaliyhteyksien päässä mer-
ten takana. Kynnys tutustua vieraisiin kult-
tuureihin alenee, samoin kynnys hyödyntää 
vierasta työvoimaa. Vaikutteita liiketoimin-
tamalleista on yhä helpompi imeä piuhoja 
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pitkin samalla kun liikesuhteiden rakenta-
misessa paikallisten kumppaneiden merkitys 
vähentyy monella toimialalla. 

Pääsy pienentyviä paikallismarkkinoita 
laajempiin verkostoihin on globalisaation 
siunaus Suomen maaseudulle.

Keskittyvä yhteiskunta

Suomi keskittyy muun maailman vanave-
dessä. Jo pidemmän aikaa aidosti uudet 
työpaikat ovat syntyneet pääosin keskuksiin: 
pääkaupunkiseudulle, maakuntakeskuksiin 
ja teollisiin keskuksiin. Palvelualojen osalta 
tätä on selittänyt muuttoliike – palvelualo-
jen työpaikat kulkevat ihmisten perässä ja 
vaurastunut Suomi on palveluvaltaistunut 
(kuvio 9). Maakuntakeskukset ovat merkit-

KUVIO 10. Väestömuutos 1980–2005 ja Tilas-
tokeskuksen trendiennuste 2005–2030 sekä 
erityyppisten alueiden väkiluku vuonna 2005.

Kasvanut kasvaa 3,1 milj. henk.

Vähentynyt kasvaa 0,1 milj. henk.

Kasvanut vähentyy 0,5 milj. henk.

Vähentynyt vähentyy 1,5 milj. henk.

LÄHDE: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista.
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KUVIO 9. Työllisten määrä eri toimialoilla Suomessa 
1860–2005 ja ennuste 2005–2030 (Työministeriö).

täviä opiskelupaikkakuntia, ja osa-aikainen 
opiskelijatyövoima on sopinut markettien 
kassoille kuin nenä päähän. Teknologia-
teollisuus on saanut keskuksista korkeasti 
koulutettua työvoimaa. Esimerkiksi aikavä-
lillä 1985–2005 työpaikkojen nettolisäystä 
onkin tapahtunut lähinnä vain muutamassa 
suuressa keskuksessa: pääkaupunkiseudulle 
sekä Oulun, Tampereen ja Turun seutukun-
tiin syntyi 175 077 uutta työpaikkaa, kun 
niitä koko muusta maasta hävisi 156 255. 
Ihmiset ja palvelualojen työpaikat ovat vir-
ranneet keskuksiin, kohti etelää. 

Vaikka maaseudun väestöpohja on monin 
paikoin jo ohut, ilman yllätyksiä kehityssuunta 
jatkuu vielä vuosikymmeniä. Tilastokeskuksen 
trendiennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa 
suomalaista asuu kunnissa, joissa väestö on 

vähentynyt viimeiset 25 vuotta ja vähentyy 
myös seuraavat 25 vuotta. Väestönkasvualu-
eet pienentyvät entisestään (kuvio 10).

Maaseudun kannalta keskittymisellä 
on useita vaikutuksia. Ensiksikin paikallinen 
kysyntäpohja on yhä rajallisempi – moni yrit-
täjä joutuu hakemaan uusia markkinoita tai 
monipuolistamaan toimintaansa säilyttääk-
seen kannattavan toiminnan mittakaavan. 
Ohentuva ja rakenteeltaan muuttuva väestö-
pohja vaatii myös paikallispalveluiden suurta 
uudelleenorganisointia, uusia tapoja tuot-
taa välttämättömät peruspalvelut. Toisaalta 
maa- ja metsätalous sekä teollisuus eivät ole 
riippuvaisia paikallisesta kysynnästä, niiden 
tuotteet viedään pääosin tuotantoalueen 
ulkopuolelle kulutettaviksi. Näiden elinkei-
nojen merkitys maaseudun elinvoimaisuuden 
selkärankana korostuu tulevaisuudessa. Kol-
manneksi, väestön pakkautumien yhä pie-
nemmille kaupunkialueille luo uutta kysyntää 
maaseudusta sinänsä: maaseutuasumisesta, 
matkailusta, metsästyksestä ja kalastuksesta, 
luonnontuotteiden keräilystä, kesämökkeilys-
tä, virkistyksestä, kulttuurista ja hyvinvoinnis-
ta. Maaseudun omat pelimerkit vähenevät 
– voimavaroja on ammennettava markkina-
ehtoisesti nykyistä suuremmassa määrin ih-
misten enemmistöltä, kaupunkilaisilta. 

ikääntyvä yhteiskunta

Suomi ikääntyy, jopa muita maita nopeam-
min. Koko yhteiskunnassa 65–79-vuotiaiden 
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“eläkeläispanttereiden” määrä kasvaa noin 
350 000 henkilöllä aikavälillä 2005–2030 
ja 80 vuotta täyttäneiden ikäihmisten mää-
rä noin 150 000 henkilöllä – muut väestö-
ryhmät sen sijaan pienenevät (kuvio 11). 
Vuonna 2030 65 vuotta täyttäneitä on koko 
maassa 80 prosenttia enemmän kuin 2000-
luvun alussa ja heidän osuutensa väestöstä 
kasvaa 16 prosentista 26 prosenttiin (Kaup-
pinen & Säkkinen 2004, 19). 

Maaseutu ikääntyy kaupunkeja nope-
ammin. Suurimmat ikäihmisten osuudet 
vuonna 2030 löytyvät nimenomaan maa-
seutualueilta, ja alhaisimmat ne ovat maa-
kuntakeskuksissa. Vuonna 2030 Suomesta 
löytyy kuntia, joiden väestöstä reilusti yli 
40 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä ja 
neljännes 75 vuotta täyttäneitä – ja ne ovat 
kaikki maaseutukuntia (kuvio 12). 

Väestön ikääntymisellä on monenlaisia 
vaikutuksia. Ikäihmisvaltaisissa kunnissa 
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KUVIO 11. Suomen väestö ikäryhmittäin (Luoma et al. 2003).

sosiaali- ja terveysmenot kasvavat nope-
asti suhteessa kunnan verotulokertymään, 
koska eläketulot ovat vain osa työikäisten 
tuloista ja ikääntyneet käyttävät työikäisiä 
enemmän palveluita (kuvio 13). Lapsuus 
ja vanhuus maalla ja työikä kaupungissa 
on ihmishautomokuntien palvelutarjonnan 
rahoituksen kauhuskenaario. Koko kansan-
talouden tasolla hoiva- ja hoitomenojen on 
arvioitu kasvavan 8–9 prosentista 10–11 
prosenttiin bruttokansantuotteesta aikavä-
lillä 2000–2030 (STM, ETLA, VATT). Yhdessä 
palveluvaltaistumisen aiheuttaman ulko-
maankaupan mahdollisen epätasapainon 
kanssa (vienti vähenee, tuonti kasvaa) tämä 
asettaa koko julkisen talouden tasapainon 
kovalle koetukselle. Etulinjassa tämän palve-
luiden rahoitus- ja tarjontaongelman kanssa 
ovat luonnollisesti maaseutukunnat.

Maaseudun kannalta väestön ikäänty-
minen ennustetulla tavalla aiheuttaa monia 

KUVIO 12. Vähintään 65 vuotta täyttäneiden 
osuus kunnan väestöstä vuonna 2030 (Tilas-
tokeskuksen ennuste).
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KUVIO 14. Avautuvat työpaikat 2005–2020: 
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väestön ja alan työllisyyden yhteisvaikutuk-
sena sekä avautuvien työpaikkojen määrä 
suhteessa vuoden 2004 työpaikkamää-
rään, % (Työministeriö). 
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muutoksia. Ohuen väestöpohjan maaseutu-
kunnissa merkittävä osa voimavaroista jou-
dutaan suuntaamaan vanhushuoltoon. Ikään-
tyminen aiheuttaa kuitenkin korvaustarvetta 
myös muilla toimialoilla: maa- ja metsätalo-
udessa, teollisuudessa ja muissa palveluissa. 
Vaikka maa- ja metsätalouden työpaikat tul-
levat vähenemään noin neljänneksellä vuosi-
na 2005–2020, poistuu nykyisistä työllisistä 
puolet eläkkeelle samana ajanjaksona – uut-
ta työvoimaa tarvitaan siis tähän maaseudun 
peruselinkeinoonkin lähes 30 000 henkilöä 
(Työministeriö). Myös maaseutukuntien sosi-
aali- ja terveysalalta poistuu paljon työvoimaa 
eläkkeelle; uutta työvoimaa kaivataan sekä 
tämän poistuman korvaamiseen että ikään-
tyvän väestön aiheuttaman palvelukysynnän 
tyydyttämiseen – nettovaikutuksena reilusti 
yli puolelle tämän alan nykyisistä työpaikoista 
pitäisi löytyä 15 vuodessa uusi täyttäjä (kuvio 
14). Työpaikkoja avautuu lähitulevaisuudessa 
melko runsaasti kaikilla toimialoilla.

Harvaan asuttu, alkutuotantovaltainen, 
ikääntyvä maaseutu ajautuu ensimmäisenä 
ankaraan yleiseen työvoimapulaan. Näin siitä 
huolimatta, vaikka eläkkeelle siirryttäisiin tu-
levaisuudessa hieman nykyistä myöhemmin. 
Nuoret muuttavat edelleen opin tien kautta 
keskuksiin. Vierastyövoima voi olla ainoa 
ratkaisu epätasapainon korjaamiseen, koska 
vanhusten muuttoalttius kaupunkikeskuksiin 
on alhainen – pikemminkin monet vanhuk-
set muuttavat maalle. Esimerkiksi Etelä-Savo 
on saanut nettomääräistä muuttovoittoa yli 

50-vuotiaiden ikäryhmässä yhteensä 3 388 
henkeä aikavälillä 1987–2005; suurin ja lä-
hes ainoa menettäjämaakunta tässä ikäryh-
mässä on Uusimaa, jonka muuttotappio on 
19 013 henkilöä (Myrskylä 2006). Maaseu-
dun nuoret muuttavat kaupunkikeskuksiin, 
ja vastavirtaan tulevat väistämättä ulkomaa-
laiset täyttämään välttämättömien työteh-
tävien tyhjiön, jota ei voi korvata koneilla. 
Hoiva-Suomi kansainvälistyy vauhdilla.

tieto- ja teknologiayhteiskunta

Teknologiayhteiskuntaa voidaan pelkistetysti 
ajatella tietokoneavusteisena yhteiskuntana, 
jonka toiminta perustuu yhä suuremmassa 
määrin tietoliikenteen varaan. Tietotekniikka 
työntyy ihmisten lompakoihin, koteihin, autoi-
hin, vaatteisiin ja oman kehon toimintojen mit-
taamiseen. Teknologiayhteiskunnan ihmiset 
elävät monenlaisten haavoittuvien verkkojen 
varassa ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen 
luottamuksellisuus on siirtynyt “pärstäkertoi-
men” arvioinnista erilaisten tietoverkkojen ja 
datavarantojen suojauksen tason arviointiin. 
Kun ihmiset ovat pitkään saaneet taistella 
toimeentulonsa puolesta, tulevaisuudessa he 
saavat taistella myös identiteettinsä puoles-
ta: tietoverkkojen mahdollistamat identiteet-
tivarkaudet ja järjestelmävirheet pakottavat 
ihmisiä todistamaan syyttömyyttään koneita 
tai huijareita vastaan. 

Toki teknologia yhdistää ihmisiä myös 
myönteisellä tavalla. Se mahdollistaa uusien 

identiteettien synnyn perinteisten rinnalle ja 
tilalle. Nämä eivät ole välttämättä paikkaan 
sidottuja. Ihmisiä voivat yhdistää ympäristöön 
liittyvät kysymykset, globaali sosiaalinen vas-
tuu tai vaikkapa sukupuoli. Teknologia liittää 
ihmiset ympäristöönsä ja toisiin ihmisiin huo-
mattavasti kokonaisvaltaisemmalla tavalla 
1950-lukuun verrattuna, hyvässä ja pahassa.

Tätä kirjoitettaessa vuonna 2007 taval-
listen suomalaisten maatilojen kamareissa, 
navetoissa ja traktoreissa jyllää tietotekniik-
ka, jolla ennen muinoin olisi pyörittänyt itä-
maista ohjustukikohtaa. Tuotantotoimintaa 
harjoittavat maatilayritykset ovat teknolo-
gian käytön eturintamassa. Tekniikan kehi-
tys jatkuu edelleen ja mahdollistaa entistä 
monimutkaisempien prosessien hallinnan ja 
työn tuottavuuden kasvun jatkumisen. ICT-

alan ohella bioteknologian, materiaalitekno-
logian ja energiateknologian yhteisvaikutus 
ihmisten elämään ja liiketoiminnan mahdol-
lisuuksiin on suuri mutta vaikeasti hahmot-
tuva. Uuden teknologian arkipäiväistymisen 
elinkaari on vasta alussaan.

Yhä enemmän alaa valtaava tekniikka 
on tietoyhteiskunnan syy ja seuraus. Kertynyt 
tieto on tekniikan kehityksen moottori, ja ke-
hittyvä tekniikka edellyttää kaikilta yhteiskun-
nan jäseniltä uusia valmiuksia. Tarvitaan tek-
nistä yleissivistystä ja syvällistä erikoistumista. 
Työnjaon varhaisemmissa vaiheissa ihmisille 
riitti kunkin yksittäisiin työtehtäviin liittyvä 
osaaminen. Kilpailun kiristyessä ja yhteis-
toiminnan vaatimusten kasvaessa vaadittiin 
myös yrittäjän ja yrityksen ympäristön parem-
paa hahmotusta. Kansainvälistyvässä tek-
nologiayhteiskunnassa vaaditaan kokonais-
valtaista tulkintakykyä sosio-kulttuurisesta 
kehityksestä – muutoksen vauhdin ja sisällön 
ymmärtävää viisautta (kuvio 15). Maati-
layrittäjien katseen täytyy kantaa saranpäätä 
kauemmas, Brysselin kabinettien aivoitusten 
ennakointiin saakka: miten tämä järjestel-
mäkokonaisuus muuttuu ja mitä se merkitsee 
juuri minulle. Kirkonkylän kukkakauppiaan 
täytyy tuntea paikallisten syntyneisyys- ja 
kuolleisuusennusteet ja kesälomalaisten kot-
kotukset. Tuotannollinen ja liiketoimintaan 
liittyvä osaaminen on perusosaamista, jon-
ka vasta yhteiskunnan rakenteiden ja niiden 
muutosten tulkinta muuttaa kestäväksi liike-
toiminnaksi. Sitä on tietoyhteiskunta.
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KUVIO 15. Kehittyvien yritysten liiketoimin-
taosaaminen (Laszlo & Laszlo 2002).
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Maaseudun kannalta teknologia- ja 
tietoyhteiskunta on suuri mahdollisuus. 
Maaseudun toimijoiden täytyy olla lähtö-
kohtaisesti tehokkaampia kuin keskusten 
toimijoiden muun muassa etäisyyshaitat 
voittaakseen; juuri teknologian tehokas 
käyttö helpottaa tätä haastetta. Yhä moni-
mutkaisempia operaatioita voidaan hoitaa 
tietoverkkojen yli. Maaseudun asukkaat 
voivat päästä osalliseksi palveluista, jotka 
fyysisesti tuotetaan keskuksissa. Kehittyvä 
teknologia sallii myös toisensuuntaisen lii-
kenteen: kirurgi voi leikata Münchenin sai-
raalassa olevaa potilasta vaikka Kuusamos-
ta käsin. Maaseudun yritykset voivat päästä 
osalliseksi suurta ammattitaitoa vaativasta 
yhteistyöstä erilaisissa tiimeissä tai toimitus-

verkostoissa. Kaikki tämä edellyttää kuiten-
kin 1) rohkeaa erikoistumista ja 2) riittävän 
teknisen infrastruktuurin olemassaoloa. Täl-
laiset verkostot eivät kuitenkaan toimi ilman 
moottoria, ihmisten välistä vuorovaikutusta, 
johon voitaisiin hankkia uutta polttoainetta 
esimerkiksi tukemalla voimakkaasti opiske-
luun ja työelämään liittyvää harjoittelu- ja 
vaihtotoimintaa erilaisissa ympäristöissä.

Teknologian kehityksen polttoaineina 
ovat viime vuosikymmeninä olleet öljy ja 
sähkö; energian kulutus on kasvanut käsi 
kädessä aineellisen elintason kasvun kanssa. 
Teknologian polttoaine muuttuu vähitellen 
kohti uusiutuvia energiamuotoja, bioenergi-
aa. Tämän “bioyhteiskuntavaiheen” kestosta 
on erilaisia näkemyksiä – “fuusioyhteiskun-

tavaihe” saattaa koettaa melko pian tai jos-
kus hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa (ku-
vio 16). Joka tapauksessa bioyhteiskunta on 
energian osalta maaseudulle mahdollisuus. 
Bioenergia vähentää maaseudun riippu-
vuutta tuontipanoksesta ja parantaa ener-
giaomavaraisuutta. Sen sijaan bioenergian 
merkitys maaseudun liiketoimintana riippuu 
siitä, kuinka hyvin uuden liiketoiminnan hal-
tuunotto onnistuu maaseudun omilta toimi-
joilta; ellei se onnistu, rooliksi jää perinteinen 
raaka-aineen tuottajan tai pienen, paikalli-
sen, osa-aikaisen lämpöyrittäjän rooli.

Bioyhteiskunta on toki muutakin kuin 
bioenergiaa. Bioteknologian ja terveyden 
yhteys on vahva (esimerkiksi geenitiedon 
hyödyntäminen lääketieteessä, uudet hoi-
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KUVIO 16. Teknologiapohjainen tulevaisuusnäkemys (Mannermaa 2004).

tomenetelmät, moderni lääkekehitys ja bio-
materiaalit), samoin bioteknologian ja ruuan 
yhteys (esimerkiksi elintarvikkeiden valmistus 
sekä terveysvaikutteiset ja geenimuunnellut 
elintarvikkeet), mutta myös bioteknologian 
ja ympäristön välinen yhteys (esimerkiksi 
ympäristönsuojelu, mikrobien hyödyntämi-
nen, entsyymipesuaineet, biopolttoaineet 
ja geenimuunneltujen kasvien vaikutukset 
ympäristöön). Biopolttoaineet ovat vain pieni 
osa bioteknologian kenttää, vaikkakin maa-
seudun näkökulmasta juuri nyt merkittävä. 

Hyvinvointiyhteiskunta

Hyvinvoinnilla on aineellinen ja aineeton 
puolensa. Aineellista hyvinvointia on ta-
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pana mitata tuloilla ja ostovoimalla eli 
kulutusmahdollisuuksilla. Talouden näkö-
kulmasta ihmisten hyvinvointi liittyy hyö-
tyyn, erilaisten tarpeiden tyydyttämisen 
tuoman nautinnon hyötykokemukseen, 
joka voidaan arvottaa. Erilaisten tavaroi-
den ja palvelusten hankinnan ja käytön 
tuoman hyödyn vertailu – mukaan lukien 
työ- ja vapaa-ajan arvo – ohjaa ihmisten 
taloudellista toimintaa. Kansakunnan ta-
solla tästä syntyy yksi moottori taloudelli-
sen hyvinvoinnin tavoittelulle ja erilaisten 
hyvinvoinnin osatekijöiden, tavaroiden ja 
palvelusten kysynnälle. Aineellisen hyvin-
voinnin lisääntymisen moottorina on ahne-
us, ihmisen tarpeiden pohjattomuus. 

Ponnistelu on tuottanut tulosta. Reaalis-
ten tulojen eli ostovoiman kasvu on mahdol-
listanut sen, että yhä pienempi osa tuloista 
käytetään perustarpeiden tyydyttämiseen – 
ennen kaikkea ruuan osuus kulutusmenoista 
on laskenut sodan jälkeen voimakkaasti (ku-
vio 17). Yhä suurempi osa tuloista voidaan 
käyttää aineettoman hyvinvoinnin osatekijöi-
hin: virkistykseen, kulttuuriin ja matkailuun. 
Tuloja riittää myös suurempaa nautintoa tuot-
tavaan perustarpeiden tyydyttämiseen: “pa-
rempaan” ruokaan ja hienompaan asuntoon. 

Vaikka aineellisen hyvinvoinnin ylläpi-
täminen luo pakkoa – pakkoa käydä töissä, 
yrittää ja tarkkailla tulojen riittävyyttä – on 
perusteltua käsitellä suomalaista yhteiskun-

taa myös hyvinvointiyhteiskuntana. Kansa-
laisten enemmistön aineellinen hyvinvointi 
on kansainvälisesti korkealla tasolla; tosin 
tuloerojen kasvun myötä joidenkin elämä 
on suhteellisesti ottaen kurjaa ja joidenkin 
absoluuttisesti yltäkylläistä. Fyysisen ponnis-
telun tarve on vähentynyt: kulutamme vii-
kossa energiaa yhden maratonjuoksun ver-
ran vähemmän kuin 50 vuotta sitten (Harper 
Adams University College 2007, 16). 

Hyvinvointipalvelujen tuotanto tapahtuu 
tällä hetkellä kolmikantaperiaatteella. Julki-
nen sektori, markkinat sekä kolmas sektori 
etsivät kukin omaa rooliaan tässä kentässä 
(kuvio 18). Rajalinja julkisten ja yksityisten 
palveluiden välillä on tällä hetkellä siirtymäs-
sä markkinoiden suuntaan. OECD suosittelee 
Suomelle palveluliiketoiminnan kasvattami-
seksi kilpailun lisäämistä, sääntelyn purkua, 
valtionomistuksen vähentämistä, työmark-
kinauudistuksia sekä julkisten palveluiden 
tehostamista ja avaamista kilpailulle (Elin-
keinoelämän Keskusliitto 2007). Kiristyvä 
kuntatalous pakottaa kuntia tarkastelemaan 
palvelutuotantoaan uudelleen ja kannusta-
maan asukkaitaan omatoimisuuteen. Kun-
nilla on voimavarojensa puitteissa mahdol-
lisuus merkittävästi vaikuttaa kehitykseen. 
Ostamalla palveluja paikallisilta toimijoilta, 
kunta tukee yrittäjyyttä ja kannustaa uusien 
yrityksien synnyttämiseen. 

Maaseudun kannalta hyvinvointiyhteis-
kunnan piirteiden olemassaolo luo monia 
mahdollisuuksia. Hyvinvointiin, virkistyk-

seen, hoivaan, yhä paremmin terveyttä tur-
vaaviin hoitoihin ja tuotantoponnistuksista 
palautumiseen käytetään vuosittain koko 
ajan kasvava määrä varoja. Maaseutu ym-
päristönä tarjoaa rauhaa, vaihtelua ja virkis-
tystä – ja teknologia tarjoaa tulevaisuudessa 
entistä paremmat mahdollisuudet rakentaa 
näiden varaan myös hyvinvointia edistäviä 
palveluita, liiketoimintaa. 

Liiketoiminnan näkökulmasta tuotanto-
rakenteiden muutos on suuri mahdollisuus. 
Minkälaisiksi muodostuvat markkinoilla me-
nestyvät liiketoimintakonseptit? Millä tavoin 
avautuvat uudet mahdollisuudet vahvistavat 
alueilla jo toimivien yritysten toiminnan edel-
lytyksiä ja missä määrin niiden varaan syn-
tyy aidosti uusia yrityksiä ja yrittäjiä? Missä 
määrin uusia mahdollisuuksia hyödyntävät 
paikalliset yrittäjät ja missä määrin palvelu-
liiketoiminnan konseptoinnin kautta suuret 
kansalliset ja kansainväliset yritykset valtaa-
vat markkinoita? Millaisia valintoja kulutta-
jat tulevaisuudessa tekevät?

Hyvinvointiyhteiskunta on yhä enem-
män palveluyhteiskunta. Tämä tekee siitä 
haavoittuvan. Korkea elintaso pitää tuonnin 
määrän korkeana ja kansantalouden ulkoi-
sen tasapainon turvaava vienti on saatava 
aikaan yhä pienemmällä perinteisten, teol-
listen vientialojen työvoimaosuudella – tai 
sitten on pystyttävä viemään palveluita. 
Teollistavan aluepolitiikan jäljiltä maaseu-
dulla on merkittävä määrä vientiin kykeneviä 
teollisuusyrityksiä, joiden arvo nousee tule-

JULKINEN VALTA
(VALTIO, KUNNAT)

Osuuskunnat

Kirkot,
seurakunnat

Yhteiskunnalliset liikkeet,
herätysliikkeet, vapaaehtoistyö
ja -järjestöt

Kirpputorit,
seurat, 
yhdistykset

Kortteli- ja 
kylätoiminta

Valtionyhtiöt

Säätiöt

Kunnalliset
liikelaitoikset

?
KOLMAS
SEKTORI

MARKKINAT
(YRITYKSET)

Perheenjäsenet, naapurit,
ystävät, sukulaiset

Vertaisryhmät, 
tukiryhmät

KUVIO 18. Markkinoiden merkityksen voimistuminen 
(Matthies 1996; Geddes 1999; Niittykangas 2006).
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vaisuudessa kohisten. Samalla yhä kasvava 
palveluvaltaistuminen on maaseudulle suuri 
ongelma: palvelut tuotetaan ja kulutetaan 
pääasiassa samanaikaisesti ja lähellä ih-
misten asuinpaikkaa. Maaseutu on muualla 
kuin hyvinvointipalveluja janoavien ihmisten 

Laivaväylä

Keskusmarkkinapaikka
(kaupunki)

Kotieläintaloutta

Kolmivuoroviljelyä
(kesanto joka kolmas vuosi)

Koppeliviljelyä 
(vuoroviljelyä, kesanto 

esim. joka seitsemäs vuosi) 

Vuoroviljelyä
Metsätaloutta
Vapaaviljelyä

0 100 200 300 km

Pienkaupunki vaikutusalueineen

KUVIO 19. Von Thünenin tuotannon sijaintimalli alku-
peräishahmotuksen mukaisena (von Thünen 1826).

enemmistö. Hyvinvointiyhteiskunta on maa-
seudulle kaksiteräinen miekka: se nostaa 
maaseudun vientikykyiset yritykset tulevai-
suudessa kansakunnan kaapin päälle, mutta 
samalla maaseudun on vaikea päästä hyvin-
vointipalveluiden kysynnän kasvun imuun. 

2.1.3 ajattelu maaseudusta

Maaseutua ja sen tulevaisuutta voidaan aja-
tella monelta kannalta: luonnonympäristö-
nä, asuinpaikkana, kulttuuriympäristönä tai 
liiketoiminnan sijaintipaikkana, elinkeinojen 
näkökulmasta. Eri näkökulmista ja eri ih-
misille maaseutu avautuu erilaisena, samat 
asiat saavat erilaisia ja eripainoisia mer-
kityksiä. Maaseutu on yksi ja sama, mutta 
näkökulmasta riippuen siitä voidaan esittää 
täysin päin vastaisia tulkintoja ja näkemyk-
siä. Sekä maaseudun omien asukkaiden 
että ulkopuolisten täytyy kuitenkin jäsentää 
myös jonkinlainen omaa, henkilökohtaista 
ajatustaan laajempi käsitys maaseudusta ja 
sen kehityksestä – ennakoidakseen muiden 
ratkaisuja ja toimenpiteitä, asemoidakseen 
itsensä oikein tai tehdäkseen viisaita pää-
töksiä kehittämistoimenpiteistä. 

aluelähtöinen ajattelu

Yleisin ja perinteisin näkökulma maaseutuun 
edustaa aluelähtöistä ajattelua. Se perustuu 
maaseudun toiminnalliseen ja rakenteelli-
seen erilaistumiseen; näkemyksen perusta 
on esillä jo ikivanhoissa von Thünenin ren-
kaissa (kuvio 19), joiden mukaan keskus-
kaupunki, vesireitti ja hedelmällisyydeltään 
erilainen maaseudun maa jäsensivät maan-
käyttöä. Nykyaikaisemmassa ja laajemmas-
sa aluerakennemallissa erottuvat kaupun-
kikeskukset, niitä ympäröivä kaupunkien 

KUVIO 20. Suomen maaseututyypit 2006 
(Malinen et al. 2006). 

Maaseututyypit 
2006

Kaupunki 
(58 kuntaa)

Kaupunkien läh. 
maaseutu (89 kuntaa)

Ydinmaaseutu 
(142 kuntaa)

Harvaan asuttu 
maaseutu (143 kuntaa)

Kajaanin yliopistokeskus, Oulun yliopisto
Suomen Aluetutkimus FAR
3.4.2006

Maaseututyypit 
2006

Kaupunki 
(58 kuntaa)

Kaupunkien läh. 
maaseutu (89 kuntaa)

Ydinmaaseutu 
(142 kuntaa)

Harvaan asuttu 
maaseutu (143 kuntaa)

Kajaanin yliopistokeskus, Oulun yliopisto
Suomen Aluetutkimus FAR
3.4.2006
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Maaseudun uudet asukkaat, jotka käy-
vät töissä keskuksissa, levittävät maaseudul-
le uutta omavaraistalouden ja elämäntavan 
kulttuuria. Maaseutuasuminen ja pendelöinti 
luovat vähitellen palsta- ja pienviljelyn renes-
sanssin kaupunkien läheisellä maaseudulla ja 
etätyön varassa elävien keskuudessa. Uudet 
maalaiset luovat uutta maaseutukulttuuria. 
Mulloksella keikistelevä töyhtöhyyppä saat-
taa katsella pitkään omaa peltotilkkuaan 
Valmet 565:lla äestävää naistoimihenkilöä, 
joka tukka hulmuten kokee alkukantaista 
luontoyhteyttä ja odottaa kasvun ihmettä, 
jyvän kasvamista ihmistä ravitsevaksi viljaksi. 
Maaseudun toimijakentän tulevaisuus on ny-
kyisten toimijoiden oman paikan hakemista 
suuressa muutoksessa ja uusien toimijoiden 
tarttumista niihin hyviin asioihin, joita he 
ovat tulleet maaseudulta hakemaan. Maa-
seutu muuttuu ihmistensä mukana.

identiteettilähtöinen ajattelu

Jokainen on jostain kotoisin. Suomalaisten 
enemmistön juuret ovat maaseudulla. Kau-
punkimaalaiset vaalivat juuriaan kyläilemällä 
kotiseudullaan, suvun parissa tai kesämökil-
lä. Kaupungistumisen myötä yhä suurempi 
osa Suomen puolesta miljoonasta kesä-
mökistä siirtyy kaupunkilaisille. Kesämökki 
onkin monelle ikkuna maaseutuun, joka on 
tällöin Itä-Suomen järviseutua, ihmishauto-
mon ydinaluetta (kuvio 21). Monet muutta-
vat eläkepäivillään takaisin maalle. Heinolan 

ruuhkat kesäviikonloppuisin olivat pitkään 
suomalaisten maalaisjuurien suuria tunteita 
herättänyt indikaattori; sitkeimmät matelivat 
ruuhkissa pari tuntia päästäkseen juurilleen. 
Identiteettilähtöisessä ajattelussa maaseutua 
mitataankin tällaisten ei-taloudellisten ver-
kostojen ja yhteyksien määrällä ja laadulla.

Identiteetti jakaa maaseudun ihmiset 
kävijöihin ja olijoihin. Vaikka Suomea voi-
daan pienenä, voimakkaissa puristuksissa 
olleena kansakuntana luonnehtia yhtenäis-
kulttuuriksi, ihmisten sidos maaseutuun 
muuttuu koko ajan. Koko ajan kasvavalle 
joukolle ”oikeita kaupunkilaisia” maaseutu 
on aidosti vieras paikka. Se saattaa avau-
tua pelkästään kesämökin tai maitopurkin 
kyljessä olevan lehmän tai satunnaisten 
uutisten kautta. Ulkomaisten matkailijoiden 
jälkeen omat paljasjalkaiset kaupunkilaiset 
ovat Suomen maaseudulle toinen vieras kä-
vijäjoukko, joka katsoo maaseutua omin sil-
min – taatusti eri lailla kuin aikanaan heinää 
seivästänyt lavatanssisukupolvi. Maaseudun 
olijat ovat puolestaan jatkuvasti pienentyvä 
joukko ihmisiä, joille maaseutu ei näyttäydy 
vaihteluna vaan elämänpiirinä: heille kau-
punki on vaihtelua. Tälle ihmisjoukolle tun-
ne maaseudun merkityksestä ja tehtävästä 
yhteiskunnassa on yksi itsetunnon osatekijä, 
joka antaa omille ponnisteluille pontta tai 
katkeroittaa mieltä – ilmapiiristä ja mie-
likuvista riippuen. Ellei maaseudun suuri 
rooli tulevaisuuden yhteiskunnassa jäsenny 
ja organisoidu mielekkäästi, suuria tuntei- KUVIO 21. Kesämökkien määrä neliökilometriä kohti vuosina 1970 ja 1998. 

Kesämökkejä 1998, kpl / km2

5,00 –         (11 % kunnista)

2,50 – 4,99 (24 % kunnista)

1,00 – 2,49 (34 % kunnista)

– 0,99         (31 % kunnista)

Lähde: Tilastokeskus.

Kesämökkejä 1970, kpl / km2

5,00 –         (4 % kunnista)

2,50 – 4,99 (8 % kunnista)

1,00 – 2,49 (23 % kunnista)

– 0,99         (65 % kunnista)

Lähde: Tilastokeskus.
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ta herättävät identiteettilähtöiset ristiriidat 
voivat johtaa suuriinkin yhteiskunnallisiin 
konflikteihin. Maaseutu kuiviin imettynä 
vanhusslummina ja kaupunkilaisille suojel-
tuna virkistysalueena ei kannusta maaseu-
dun kantaväestöä toimintaympäristöstään 
ylpeään yritystoimintaan.

Identiteettilähtöinen ajattelu maaseudun 
tulevaisuudesta ohjaakin kysymään, miten 
maaseutuyhteydeltään erilaistuvan kansa-
kunnan tarpeet ja toiveet sovitetaan yh-
teen. Millaisia ääneen lausuttuja tavoitteita 
yhteiskunta asettaa tulevaisuuden maaseu-
dulle – kenelle tulevaisuuden maaseutua 
rakennetaan? Miten ihmisten enemmistön 
maaseutusidos vaikuttaa maaseudun kan-
taväestön toimintaedellytyksiin tulevaisuu-
dessa? Miten näitä olijoiden ja kävijöiden 
verkostoja voitaisiin hyödyntää maaseudun 
kannalta? Onko maaseudun tulevaisuus te-
kijöiden vai kokijoiden?

Vallitsevien kehitystrendien perusteella 
maaseudun tulevaisuus näyttäytyy identiteet-
tinäkökulmasta ristiriitaisena. Jatkuva kau-
pungistuminen avaa maaseudun toimijoille 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia: koko 
ajan kasvavalle joukolle ihmisiä Suomessa ja 
maailmassa maaseutu on ”uusi maailma”. 
Suomessa kesämökit avaavat monelle ilmai-
sen pääsyn tähän maailmaan, mutta mitä 
uteliaat maksavat vieraaseen identiteettiin 
tutustumisesta. Muutama sana espanjaa pai-

kallisen baarimikon kanssa on ollut monelle 
suomalaiselle kova juttu menneinä vuosina; 
osallistuminen eläinten hoitoon voi olla sitä 
tulevaisuuden suomalaiselle. Vieraantumi-
nen maaseudun elämänpiiristä ja sen lain-
alaisuuksien tuntemisesta saattaa toisaalta 
johtaa myös siihen, että lakeja, normeja ja 
toimintaehtoja säätävä kansan enemmistö 
ohjaa maaseudun toimintoja epärationaali-
seen suuntaan. Suojeltu, ohjattu ja valvottu 
byrokratiamaaseutu kuolee pystyyn. Vaikka 
kävijät ja olijat väistämättä katsovat maa-
seutua eriväristen linssien läpi, edes sangat 
ja taittovoimakkuus saisivat olla samat.

liiketoimintalähtöinen ajattelu

Liiketoimintalähtöisessä ajattelussa maa-
seutu hahmottuu ennen kaikkea elinkeinoi-
na: maataloutena, metsätaloutena ja muuna 
yritystoimintana sekä yhteiskunnan toimin-
toina. Maaseutua mitataan liikevaihtona, 
tuloina ja työpaikkoina. Liiketoimintalähtöi-
sessä ajattelussa tavallaan kiteytyy kaikkien 
edellä kuvattujen näkökulmien yhteisvaiku-
tus, tulos: alueiden jäsentyminen, resurssien 
käyttö, toimijoiden organisoituminen sekä 
identiteetin merkitys ja muovautuminen. Lii-
ketoiminta on näkyvä, tunnistettava ja hel-
posti (tilastoilla) seurattava osa maaseutua. 
Liiketoiminta on prosessi, joka kutoo maa-
seudun voimavaroista ja toimijoista kulloin-
kin toimintakykyisen verkoston tarpeiden ja 
mahdollisuuksien markkinoilla. 
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Maaseudun liiketoiminta on ollut pe-
rinteisesti maa- ja metsätaloutta; ensin 
oman perheen toimeentulomallina, sitten 
erikoistuneena yrittämisenä. Omatoimisuus 
ja yrittäjyys ovat maaseudun perinteistä 
liiketoimintakulttuuria. Teollistava aluepoli-
tiikka 1960- ja 1970-luvuilla levitti yhdessä 
maatilojen koneellistumisen luoman kysyn-
nän kanssa maaseutualueille uutta piente-
ollisuutta, josta osa on kasvanut ajan myötä 
kansainvälisiin mittoihin (esim. kaivoskonei-
ta Iisalmen kupeessa valmistava Normet ja 
Vieremällä metsäkoneita valmistava Ponsse). 
Hautamäen (2000) tulokset osoittavat, että 
maaseudulta löytyy menestyviä yrittäjiä sekä 
perinteisiltä aloilta että uusilta kasvualoilta.

Myös palkkatyön perinne on maaseu-
dulla pitkä: satunnaiset savottatyöt ovat vain 
vaihtuneet lähihoitajan tai tehtaan trukkikus-
kin hommiksi. Jos yritystoiminnalla ei ole ol-
lut kasvumahdollisuuksia, leipää on jatkettu 
palkkatyöllä; erityisesti maatilayritysten toi-
minnassa toimeentulotavoite on ollut yleensä 
perinteistä kasvuajattelua vahvempi selkänoja 
toiminnan kehittämiselle (Kuhmonen 2007). 
Pieni koko on ollut maaseudun yrityksille lei-
mallista, mutta toimeentulo-orientoituneen 
enemmistön joukossa on myös vahvasti kas-
vuorientoitunut vähemmistö.

Liiketoimintalähtöinen kuva maaseudus-
ta piirtyy etenkin erilaisina elinkaarina (ku-
vio 22): tuotteina, yrityksinä ja toimialoina. 
Uusi toiminta alkaa, kasvaa, saavuttaa 
maksimilaajuutensa ja alkaa pienentyä tai 

hakea uutta muotoa. Uusi tuote keksitään, 
otetaan käyttöön, valmistetaan yhä suurem-
pina määrinä ja korvataan aikanaan uudella 
ja uudistetaan. Kautta aikain maaseudun 
pioneerit ovat tehneet omin päin kokeellis-
ta tutkimusta monista asioista ja keksineet 
omia vimpaimia töitänsä helpottamaan: 
kivikoukkuja, rehuleikkureita ja herukkapui-
mureita. Myös yrittäjäpolven vaihdokset jä-
sentävät maaseudun liiketoimintaa ja luovat 
“epäjatkuvuuskohtia” yritysten elinkaariin. 

Maaseudun liiketoiminta-alkiot (Lauk-
kanen 2006) ovat olleet perinteisesti kah-
denlaisia: ilmiselviä (kylälle tarvitaan yksi 
parturi) tai muualta tulleita (osuustoiminta 
ja neuvonta). Vahvan keskitetysti toimineet 
osuustoiminta ja neuvonta ovat kylväneet 
suuren osan maaseudun liiketoiminnan 
siemenistä, avanneet oven markkinoille ja 
antaneet siihen käypäiset avaimet. Osuus-
kuntien “isot pojat” ovat hoitaneet asia-
kasrajapinnan ja maaseudun toimijat ovat 
askaroineet panostoimittajien ja luonnon tai 
paikallismarkkinoiden kanssa. Maaseudulle 
perinteisesti tärkeiden tuotteiden markki-
noiden tyrehtyessä uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia on jouduttu 1980-luvun jälkeen 
kaivamaan kiven koloistakin. Erikoistuneista 
tuottajista on ryhdytty vääntämään laaja-
alaisia liiketoimintaosaajia, markkinoinnin 
mestareita ja asiakkuuksien johtajia.

Tuotteiden ja palvelujen ympärille raken-
tuvat liiketoiminta ja yritykset. Lähes kaikki 
maaseudun yritykset luokittuvat pieniksi, 

niistäkin valtaosa mikroyrityksiksi. Tyypillinen 
yritys toimii palvelusektorilla ja paikallisen 
kysynnän varassa. Paikallisen kysynnän vä-
heneminen vaikuttaa siten nopeasti ja laaja-
alaisesti maaseudun yrityksiin. Teollisuudessa 
vaikutusten viive on pidempi, mutta vääjää-
mätön, mikäli työvoiman saatavuuteen liit-
tyviä kysymyksiä ei kyetä ratkaisemaan. Ra-
kenteet muuttuvat, yritykset eivät ole ikuisia. 
Tilastotiedot osoittavat, että noin puolet 
uusista yrityksistä lopettaa toimintansa vii-
den ensimmäisen toimintavuoden aikana, 
kolmannes kolmen ensimmäisen toiminta-
vuoden aikana (esim. KTM 2007, 46). Tämä 
ilmentää hyvin, kuinka edellytetään monien 
eri tekijöiden olemassaoloa ja kohtaamista 

(Laukkanen 2006, 67) ennen kuin liiketoi-
minnalla on jatkuvuutta, joka näkyy alueen 
yrityskannassa ja niiden ylläpitämissä työpai-
koissa ja rahavirroissa (kuvio 23).

Liiketoimintalähtöinen ajattelu maaseudun 
tulevaisuudesta ohjaa kysymään, mikä on 
huomisen maaseudun liiketoimintaa. Mihin 
toimintoihin yrittäjiä kannattaa yllyttää ja 
kehittämispanoksia kohdentaa? Riittääkö 
markkinoiden imu ja yrittäjien bisnesvainu 
luomaan uusia elinkaariprosesseja vai tar-
vitaanko yhteiskunnan puuttumista? Mil-
lainen on tuotantoketjujen eri osapuolten 
rooli tulevaisuuden maaseudun liiketoimin-
nassa – missä syntyy raaka-aine, kuka ja 

Määrä, tuotto

Aika

Aloitus

Uusiutuminen

Taantuminen

Kasvu

Kypsyys

TUOTE – YRITYS – TEKNOLOGIA – TOIMIALA

KUVIO 22. Elinkaarimallin perusmuoto: tuotteiden, yritysten, teknolo-
gioiden ja toimialojen synty, kasvu ja taantuminen tai uusiutuminen.
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missä sen jalostaa ja jakelee, missä palvelut 
tuotetaan ja kulutetaan? Kuinka paljon ja 
millaisia toimintoja maa- ja metsätalouden 
ohella maaseudun tulevalla työpanoksella 
ylipäätään kyetään tuottamaan; pysäh-
tyykö maaseudun liiketoiminnan kasvu ja 
monipuolistuminen työvoimapulaan tai ky-
synnän puutteeseen?

Nähtävissä olevat kehitystrendit vai-
kuttavat suotuisilta varsinkin palvelualojen 
liiketoiminnan osalta. Hoivapalveluiden ky-
synnän kasvu maaseudullakin on ilmeinen. 
Riskiyhteiskunnan piirteiden vahvistuminen 
voi tuoda maaseudulle uutta liiketoimintaa, 
myös ulkomaisen hyvinvointieliitin turvapaik-
koja. Bioenergian käytön kasvu luo maaseu-
dulle ainakin lisää raaka-aineen tuotanto-

mahdollisuuksia, mutta myös aidosti uutta 
liiketoimintaa. Maa- ja metsätalous säilyvät 
maaseudun tärkeinä liiketoiminta-aloina. 
Kasvava ulkomaalaisväestö tuo maaseudul-
le mukanaan omia liiketoimintamallejaan ja 
luo uudenlaista tarjontaa, jolle löytyy kysyn-
tää myös maahanmuuttajien omien “paikal-
lismarkkinoiden” ulkopuolelta – hapankaali, 
kebab ja Balkanin lihavartaat maistuvat mo-
nille. Maaseudun ihmisten tarve löytää uusia 
toimeentulon lähteitä sekä yhteiskunnan 
muuttuvat rakenteet ja tarpeet vyöryvät vas-
takkain kuin kaksi armeijakuntaa: rajapin-
nassa kuolee jotain olemassa olevaa, takaa 
vyöryy tilalle jotain uutta. Liiketoimintaläh-
töinen ajattelu maaseudun tulevaisuudesta 
luo uusia elinkaaria, puhaltaa ne kasvuun 
ja toteaa niiden taantuvan tai uudistuvan. 
Kauempaa katsottuna tuotteiden, tuotanto- 
ja toimintatapojen, yritysten, toimialojen ja 
alueiden syntyvät, kasvavat ja taantuvat elin-
kaaret näyttäisivät vaihtuvan värisiltä, synty-
viltä ja hajoavilta kuvioilta kaleidoskoopissa, 
jota pyrkimykset ja sattumat pyörittäisivät.

Maaseutuajattelu  
meillä ja muualla

Tulevaisuutta pohdittaessa ei voida koko-
naan sivuuttaa mitään tapaa ajatella maa-
seudusta: aluekokonaisuuksien jäsentymi-
nen ja organisoituminen, resurssit, toimijat, 
identiteetti- ja kulttuurikysymykset sekä lii-
ketoiminta ovat aina läsnä. Niiden painotus 

tai merkitys voi kuitenkin vaihdella ajanjak-
sojen ja alueiden välillä. Maaseutua koske-
van ajattelun asemoimiseksi on suoritettu 
pieni kysely, jossa laaja-alaisen näkemyksen 
ja pitkän kokemuksen omaavia henkilöitä 
on pyydetty arvioimaan oman maansa ny-
kyistä maaseutuajattelua ja kehitystrendejä. 
Mukana on Suomen kaltaisia laajojen maa-
seutualueiden maita (Ranska ja Espanja) ja 
hyvin tiheään asuttua ääripäätä edustava 
Alankomaat – eurooppalaisia valtioita Suo-
mesta luoteeseen. Arviointiin osallistuivat:

•	Alankomaat:	professori,	PhD	Dirk Strij-
ker, University of Groningen

•	Espanja:	professori,	PhD	Lourdes Vila-
domiu, University of Barcelona

•	Ranska:	tutkimuskoulun	johtaja,	PhD	
Xavier Poux, L’Ecole Nationale du Génie 
Rural des Eaux et des Forêts

•	Suomi:	johtaja,	FT	Reijo Keränen, 
Aluekehityssäätiö

Arvio perustuu yksittäisten ihmisten nä-
kemyksiin, mutta se on silti paljastava. Suo-
messa maaseutu jäsentyy ja hahmottuu yh-
teiskunnallisessa keskustelussa ensisijaisesti 
toimijoiden kautta: kuvina maatiloista, maa-
seudun yrityksistä, maaseutukuntien tilan-
teesta ja maaseudun yhteisöistä. Espanjassa 
ja Ranskassa sekä resurssinäkökulma ja liike-
toimintanäkökulma hallitsevat maaseutuajat-
telua selvästi Suomea enemmän. Identiteetit 
ovat puolestaan sitä vahvempi maaseutuajat-

KUVIO 23. Liiketoiminnan ja yritysten synnyn perustekijät (Laukkanen 2006, 68).

Liiketoiminta

Toiminta-
ympäristö

Yrittäjät,
tiimit

Tuotteet,
palvelut

Markkinat,
asiakkaat

Voimavarat

Olevat
yritykset

Uudet
yritykset

Työpaikat,
hyvinvointi-

resurssit,
uudistumis- ja

mukautumiskyky

Muut sisäiset ja
ulkoiset tekijät

Sosiaalinen, teknologinen
ja talousympäristö:

"veto ja työntö"

Aktiiviset, osaavat, uskaltavat, 
sitkeät,"kansainväliset"
ihmiset – tekijät

Liiketoiminta-alkiot/
liiketoimintakonseptit,
mitä tehdään, mitä myydään  

Kysyntä, kilpailu, kumppanit
– kuka ostaa, kenen
kanssa toimitaan Taloudelliset ja

henkiset resurssit
– mitä panostettavaa

"Teknologian työntö"
vs. "markkinoiden veto"

"Yrittäjyyden veto"
vs. "tilanteen työntö"

Yritysten tasolla toimivat taustamekanismit Alueen kehityksen näkyvä puoli

+/– +/–
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telun näkökulman rajaaja, mitä tiheämmin 
asutusta valtiosta on kysymys (kuvio 24). 

Maaseutua katsotaan yhteiskunnan val-
tavirtakeskusteluissa siis hyvin erilaisten lins-
sien läpi eri maissa. Alankomaissa maaseutu 
nähdään ennen kaikkea asuin- ja virkistäyty-
mispaikkana. Erittäin tiheään asutussa maas-
sa avoimet pellot hallitsevat maankäyttöä ja 
ei-tuotannollinen luonto on niukkuustekijä, 
jota pyritään lisäämään ”vihreitä” aluei-
ta lisäämällä. Hyvien liikenneyhteyksien ja 
pienen koon vuoksi työssäkäyntialueet kat-

tavat suuria osia koko maasta. Maaseutua 
ei ajatella – maataloutta lukuun ottamatta 
– juurikaan liiketoimintaympäristönä, vaan 
maaseutupolitiikan ydin liittyy luontoon ja 
asumiseen. Maallemuutto on kuitenkin mel-
ko vähäistä tiukan maankäytön säätelyn ja 
kaavoituksen vuoksi. Tulevaisuudessa maa-
seudun merkityksen liiketoimintaympäristö-
nä arvioidaan edelleen heikkenevän. Luonto, 
asuminen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 
hallitsevat maaseutukokemusta; erityinen 
maaseutukulttuuri on ohutta. Maaseudusta 

KUVIO 24. Maaseudun jäsentyminen yhteiskunnallisessa keskustelussa joissakin Euroopan maissa.

EI KYLLÄ

EI KYLLÄ

EI KYLLÄ

EI KYLLÄ

Maaseutu nähdään pääasiassa...

...erilaisten liiketoimintojen kautta: maataloutta, matkailua, metsätaloutta jne.

SuomiHollanti
Espanja
Ranska

Espanja
Ranska

...erilaisten resurssien kautta: peltoa, vettä, metsää, työvoimaa jne.

Hollanti
Suomi

Hollanti
Ranska

...erilaisten toimijoiden kautta: maatilat, pienyritykset, maaseutukunnat jne.

SuomiEspanja

...erilaisten identiteettien ja suhteiden kautta: "maalaiset", matkailijat, koti, sukulaiset jne.

Espanja HollantiRanskaSuomi

ajatellaan melko realistisesti ja myönteisesti 
ja ehdottomasti yhteisenä asiana, joka on 
vahvasti kaikkialla läsnä.

Espanjan maaseutua luonnehtivat ran-
nikoiden matkailutoiminta ja väestöpaine 
sekä toisaalta autioituvat, laajat sisämaa-
alueet. Rannikkoalueilla esiintyy matkailun 
monokulttuuria ja siihen liittyvää maakei-
nottelua. Sisämaan vuoristoisten alueiden 
maaseutu näkyy peltoina ja metsinä, maata-
loutena ja matkailuna sekä pienmuotoisena 
yrittäjyytenä. Maatilojen ”muu liiketoimin-
ta” on vahvassa kasvussa. Teollisuus pyrkii 
hakeutumaan klustereihin, keskittymiin. 
Infrastruktuuri ja taistelu heikentyvistä pai-
kallispalveluista saavat paljon huomioita. 
Maalle muuttaa kuitenkin työikäisiä maa-
hanmuuttajia Afrikasta, Etelä-Amerikasta 
ja Itä-Euroopasta sekä jonkin verran lämpi-
mään hakeutuvia eurooppalaisia eläkeläisiä 
ja perheitä; erityisesti varttuneet kaupun-
kilaiset hankkivat maalta kakkosasuntoja. 
Perinteinen maankäyttö ja suojeluintressit 
aiheuttavat ristiriitoja; vedestä on niukkuut-
ta. Maaseutukokemuksessa painottuvat pe-
ruselinkeinot ja virkistys, näistä kumpuavat 
ristiriidat ja hieman virinnyt kulttuurinen 
kiinnostus maaseutuun esimerkiksi perinne-
ruokien muodossa. Maaseutu koetaan vä-
hemmistön asiaksi, mutta se nähdään melko 
myönteisessä valossa varsin konkreettisten, 
fyysisten tekijöiden kautta.

Ranskassa maaseutu jäsentyy Espanjan 
tavoin vahvasti peruselinkeinojen ja resurssi-

en kautta, mutta myös toimijoilla ja identitee-
teillä on merkitystä. Maankäyttömuotojen vä-
lillä on kasvavaa ristiriitaa ja laajassa maassa 
liikenneyhteydet ovat tärkeitä. Vahvan keskit-
tymisperinteen Ranskassa isojen kaupunkien 
asema on alkanut heikentyä. Maaseudulle 
muuttaa lapsiperheitä kalliin kaupunkiasumi-
sen ajamina, eläkeläisiä elämisen laadun hou-
kuttelemina ja pienyrittäjiä paikallisväestöön 
tai vientiin nojaaviin liiketoimintamahdolli-
suuksiin tukeutuvina. Kysyntäorientoituneet, 
asiakkaista ja liikeyhteyksistä riippuvaiset 
toiminnot ja tarjontaorientoituneet paikal-
lispalvelut erottuvat yhä selvemmin toisis-
taan. Rikas luonnonympäristö, hyvä sijainti 
ja edulliset liikenneyhteydet (esimerkiksi 
maakuntien lentokentille) houkuttavat myös 
tilapäisiä asukkaita Ranskan maaseudulle 
naapurimaista ja Britanniasta. Keskitetystä 
luonnonvarojen hallinnoinnista ollaan siirty-
mässä niiden paikalliseen hallinnointiin, mut-
ta vahvojen toimialojen (maa- ja metsätalous, 
energia) ja suojeluintressien väliset ristiriidat 
jatkuvat edelleen. Ranskassa maaseutukoke-
mus on moniulotteinen ja monimuotoinen; 
paikallisuuden merkitys on aidosti kasvussa, 
mitä myös elinvoimainen maaseutukulttuuri 
ruokineen ja murteineen pitää yllä. Paikkaan 
ja maahan perustuvan identiteetin etsintä 
on melko vahva trendi. Maaseutuajattelu on 
pääosin hyvin myönteistä ja maaseutu näh-
dään mahdollisuutena, yhteisenä asiana.

Suomen maaseutu piirtyy ennen kaik-
kea keskeisten toimijoiden maaseutuna. Kil-
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jossa maaseudun rooli on hämärä. Yleinen 
etu ja luonnonvarojen hallinnointi ohjaavat 
harvaan asuttujen alueiden käyttöä yhä 
enemmän, kun taas kaupunkien läheisen 
maaseudun rooli päivittäisen tai viikottai-
sen virkistyksen lähteenä korostuu. Maa-
seutukokemus on sen tekijöiden näkemistä. 
Vahvan yhtenäiskulttuurin maassa maa-
seudun kulttuurillinen kokemus on vahva, 
mutta samalla yksilöllinen asia, jota oma 
historia ja perhesuhteet määrittävät. Alan-
komaiden tavoin pienenä maana ankaran 
kilpailukykyvaatimuksen maassa roolitus 
on melko tiukkaa, mutta erilaista. Maa-
seutu on vähemmistön asia, kansakunnan 
kilpailukykyvaatimuksen edessä jopa taak-
kakin. Mielikuvat hallitsevat Suomen maa-
seutuajattelua muita maita enemmän. 

pailukykyiseen kansakuntaan ja kilpailuky-
kyisiin alueisiin perustuvien ajattelumallien 
välillä on tunnistettavissa olevaa jännitettä. 
Maallemuutto ei ole merkittävää ja sitä ta-
pahtuu lähinnä vain kaupunkien läheisellä 
maaseudulla, jonne muuttaa hyvätuloisia 
perheitä. Harvaan asutulle maaseudulle 
muuttaa sieltä aikanaan lähteneitä eläke-
läisiä. Tilapäinen asuminen maaseudulla on 
melko yleistä – ennen kesämökki siunaan-
tui kotikylästä, nykyisin se voidaan hankkia 
myös muualta, jopa avoimilta markkinoil-
ta. Maatiloja lukuun ottamatta klusterit, 
keskittymäkokonaisuudet ovat tulleet tuo-
tantoketjuja tärkeämmiksi liiketoiminnan 
sijoittumisperusteiksi. Vaikka maaseudun 
yleinen kysyntä on kasvussa, ajattelun ja 
politiikan ydin on kokonaiskilpailukyvyssä, 

2.2 aJattelu YRitYstOiMinnasta

Maaseutua voidaan siis ajatella monista eri 
näkökulmista, jotka kukin avaavat siihen 
hieman erilaisia tarttumakohtia ja rajapin-
toja. Maallinen esivalta – poliittinen pää-
töksentekojärjestelmä hallintokoneistoineen 
– katsoo tätä kokonaisuutta ylhäältä päin. 
Se pyrkii tunnistamaan ja hahmottamaan 
kokonaisuuksia, joita ohjaamalla maaseutu-
alueiden kehitystä voitaisiin viedä toivottuun 
suuntaan osana koko yhteiskuntaa ja kan-
santaloutta. Keinoina politiikan toimeenpa-
nossa se käyttää tukia, veroja, lainsäädän-

töä ja normeja, koulutusta, tiedotusta ja 
muita yhteiskuntapolitiikan välineitä, jotka 
nykyisin usein saavat ohjelmamuodon, mo-
nivuotisen prosessinhallintakaavan.

Maaseudun muutoksen saavat lopulta 
aina aikaan kokonaisuutta alhaalta ylöspäin 
katsovat ihmiset. Yksittäisten ihmisten mik-
rokäyttäytymisen tuloksena syntyy makrora-
kenne, kaleidoskooppinen kokonaishahmo, 
kulloinkin havaitsemamme maaseutu. Tässä 
jatkuvassa prosessissa on mukana monen-
laisia moottoreita: yksittäisten ihmisten ja 
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yritysten sekä toimialojen elinkaaria, julkisen 
vallan suoria investointipäätöksiä, yritysten 
ja muiden organisaatioiden välistä kilpailua 
sekä yksittäisten ihmisten tavoitteellista toi-
mintaa kohti itse kunkin haluamia päämää-
riä. Maaseudun muuttumisen kannalta liike-
toiminta on nykyisin keskeisessä asemassa 
– missä kulloinkin kasvava ja työllistävä 
liiketoiminta sijaitsee, millaista se on, missä 
siihen osallistuvat ihmiset asuvat ja osallis-
tuvatko he siihen yrittäjinä vai palkansaaji-
na. Liiketoimintaan yhdistyvät puolestaan 
yrittäjät ja yritykset, toiminnan organisoijat 
ja muutoksen tekijät. Markkinoiden toimin-
ta on vahva vaikuttaja. Täydellisen kilpailun 

hyvin hänen näkemyksensä yrittäjyydestä 
luovana tuhona. Kirzner sitä vastoin koros-
taa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä. 
Schumpeterin mukaan teknologinen kehitys, 
erilaiset normiperustan muutokset (poliittis-
taloudelliset tai yritysten ja yksilön toimintaa 
ohjaavat säädökset) sekä erilaiset sosioeko-
nomiset ja kulutustapoihin liittyvät muutok-
set synnyttävät yrittäjille uusia liiketoiminnan 
mahdollisuuksia. Kirzner puolestaan korostaa 
markkinoiden tuottaman hintainformaation 
hyödyntämistä päätöksenteon pohjana: hin-
nat kertovat mistä mahdollisuuksia löytyy. 
Suurin ero näkökulmissa on siinä, voidaanko 
liiketoimintamahdollisuuksia aidosti myös 
luoda vai odottavatko ne vain löytäjäänsä, 
hintojen tuoman viestin havaitsijaa. Shumpe-
teriläisen teorian mukaan yrittäjyyden mah-
dollisuudet löytyvät epätasapainoisten voi-
mien tuloksena, kun taas Kirznerin mukaan 
yrittäjyyden ydin on edistää markkinatasa-
painon toteutumista, kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamista. Yrittäjyydessä on läsnä molem-
manlaatuisia prosesseja.

Yrittäjyys on maaseudulle perinteisesti 
tärkeä asia, koska palkkatyötilaisuuksia on 
aina ollut kaupunkeja niukemmin tarjolla. 
Lisäksi myönteinen näkemys maaseudun 
tulevaisuudesta perustuu olennaisesti juuri 
muutoksen tuomien mahdollisuuksien nä-
kemiseen ja hyödyntämiseen tuloksellisella 
tavalla. Yrittäjyys on siten ajattelumallina 
maaseudun myönteisen tulevaisuuden ydin-
tä – olipa ajattelun tulos sitten parempaa 

ideaali on nykyisin vallitsevan talousopin, 
neoklassisen talousteorian, perusta.

Yrittäjyys on yleiskäsite, joka kattaa tä-
män tärkeän muutosprosessin kokonaisuu-
den: uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
tunnistamisen ja hyödyntämisen aiemmasta 
poikkeavalla, uudella tavalla (Shane & Venka-
taraman 2000). Liiketoimintamahdollisuuksia 
ja niiden roolia yrittäjyyden edellytyksenä on 
perinteisesti kuvattu kahdesta eri näkökul-
masta, schumpeterilaisesta ja kirzneriläisestä 
näkökulmasta (Shane 2003, 21). Schumpe-
terin mukaan liiketoimintamahdollisuuksien 
tunnistamisen ja hyödyntämisen edellytykse-
nä on uuden tiedon olemassaolo, mitä kuvaa 

Yksilölliset ominaisuudet

Toimeenpano

Ympäristö

KUVIO 25. Yrittäjyysprosessi (Shane 2003, 11).

politiikkaa, osuvampia ohjelmia tai laaja-
mittaisempaa liiketoimintaa. Yrittäjyys on 
pohjimmiltaan muutosta ja siksi ajattelu 
yrittäjyydestä on hyvä yleisavain maaseu-
dun tulevaisuuden oveen, tulevien muutos-
ten haltuunottoon.

Maaseudun tulevaisuutta, sen uutta 
roolia ja siihen sopivaa liiketoimintaa aja-
tellen, keskeiset ajattelun ainekset voidaan 
kiteyttää kolmeen asiaan: 1) yrittäjyyspro-
sessin ymmärtämiseen liiketoimintamah-
dollisuuksina ja niiden hyödyntämisenä, 2) 
aikakäsityksen hallintaan ja 3) näihin sekä 
maaseudun kehityskuvaan soveltuvaan ke-
hittämiskeinojen valintaan (ks. luku 2.3).

Yrittäjyysprosessi

Yrittäjyysprosessin ehtona ja alkulähteenä 
on liiketoimintamahdollisuuksien olemas-
saolo (kuvio 25). Schumpeterin (1934, 
66) näkemys liiketoimintamahdollisuuksis-
ta perustuu vahvaan rakennemuutokseen: 
talouden vaihtelussa yrittäjät ottavat käyt-
töön uusia tuotteita, tuotantomenetelmiä, 
tuotannontekijöitä, markkinoita tai toimin-
tatapoja, jotka vähitellen korvaavat entiset. 
Yrittäjät voivat rakenteita muuttamalla myös 
itse luoda liiketoimintamahdollisuuksia tä-
män luovan tuhon prosessissa. Schumpete-
riläinen innovaatio, uudistus, on voimakas 
ja raju, aidosti jotain uutta. Kirznerin (1973, 
35) näkemys on miedompi. Yrittäjä etsii ky-
syntä- ja tarjontainformaation perusteella 
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Oppiessamme tekemään tämän yhden asian 
hyvin olemme joutuneet monelle alalle…”

Yrittäjyys voidaan nähdä myös eräänlai-
sena ”käytävän kulkemisena”. Ronstadtin 
(1988, 2007) hahmottamassa käytäväperi-
aatteessa ”uusille yrittäjille on usein tärkeämpi 
ja järkevämpi tavoite oppia, miten liiketoimin-
taa tehdään, kuin maksimoida heti tuloksia”. 
Hänen ohjeensa yrittäjälle on: ”Käynnistä 
yritys, keksi miten se varmasti pysyy hengissä 
ja ota selvää, mitä asiakkaat todella haluavat”, 
eli ”on viisainta tehdä ensin perustalo ja kas-
vattaa siitä vähitellen unelmien rakennus”.

Yrittäjyysprosessi tuottaa monenlaisia 
lopputulemia. Maaseudun omat yritykset 
ovat pääosin pienyrityksiä, innovaatioiden 

aika

Strateginen ajattelu ja strategia sen tulok-
sena on pienimuotoisenkin liiketoiminnan 
tapauksessa tärkeä, sillä aika syö liiketoimin-
tamahdollisuuksia. Jos emmit, pian joku toi-
nen tarttuu havaitsemaasi liiketoimintamah-
dollisuuteen. Mahdollisuuden avanneiden 
tekijöiden muuttuminen voi myös sulkea sen: 
teknologian muutos aloitti höyrykoneajan ja 
lopetti sen myöhemmin. Tieto keksimästäsi 

paikallisia käyttäjiä, tietyillä rajatuilla mark-
kinoilla toimivaan kykeneviä ja toimeen-
tulo-orientoituneita (kuvio 26). Monissa 
tapauksissa taustalla on pakkoa, pakkoa 
hankkia toimeentulo käsillä olevista resurs-
seista ja kysyntälähteistä. Strategiset ta-
voitteet, innovatiivisuus ja kasvupotentiaali 
asemoivat yrittäjät ja heidän yrityksensä 
liiketoiminnan pelikentälle. Monet hyödyn-
tävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
tapayrittäjinä, aloittamalla uuden lopetet-
tuaan entisen (sarjayrittäjät) tai ottamalla 
lisää yrityksiä entisen rinnalle (portfolioyrit-
täjät). Tapayrittäjyys on yksi yrittäjänä op-
pimisen ilmenemismuoto, keino hyödyntää 
onnistumisista ja epäonnistumisista kerty-
nyttä oppia yritysten helminauhana.

mahdollisuudesta leviää ja pian sitä hyödyn-
tävät muutkin, toimintaasi jäljittelevät imitoi-
jat, uudistuksen levittäjät. Tieto liiketoimin-
nastasi leviää ja ne, jotka toimittavat sinulle 
panoksia sitä varten, ovat kärkkäästi hin-
noittelemassa niitä uudelleen, hamuamas-
sa itselleen hyötyä luomastasi lisäarvosta. 
Hentoisenkin liiketoimintamahdollisuuden 
hyödyntäjä joutuu miettimään toimintan-
sa suojaamista: toimimista salassa, laillisia 

Pienyritys

Kasvupotentiaali

Innovatiivisuus

Strategiset tavoitteet

Kasvuyritys

Kyky luoda markkinoita

Kyky toimia markkinoilla

Toimeentulo

Kasvu, markkina-asema...

Innovaatioiden
paikallinen käyttö

Innovaatiot
toiminnan 
perustana

KUVIO 26. Pienyritys ja kasvuyritys (Wickham 2004).

Lähde: Pihkala & Vesalainen 1999.

AIKA

MENNEISYYS NYKYISYYS  TULEVAISUUS

MAHDOLLISUUSIKKUNAT

Liiketoimintamahdol-
lisuuksia, jotka 
odottavat avautumis-
taan koska jokin niide 
elementeistä ei ole 
vielä mahdollinen tai 
yhteensopiva muiden 
kanssa.

 

Liiketoimintamah-
dollisuuksia, jotka 
ovat avoinna  ja 
niiden toteutuminen 
edellyttää sitä, että 
näkee  mahdollisuu-
den kokonaisuutena. 

Liiketoimintamah-
dollisuuksia, jotka 
on jo toteutettu tai 
ikkunaon muuten 
sulkeutunut.  

KUVIO 27. Mahdollisuusikkunat (Pihkala & Vesalainen 1999). 
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tuotesuojauskeinoja (PRH), kilpailukykyisen 
mittakaavan nopeaa saavuttamista ja hyvän 
maineen luomista (Shane 2003, 14). Asialla 
on toki myös kääntöpuolensa. Liian varhainen 
liikkeellelähtö aiheuttaa kustannuksia, mutta 
ei synnytä tulovirtaa. Markkinat eivät ole 
valmiita uudelle innovaatiolle. Pahimmillaan 
kilpailijat välttyvät asiakkaiden hyväksynnän 
saavuttamisen vaatimista kustannuksista 
kokonaan (esim. Autio 1999). Aika järjestää 
yrittäjiä innovoijiin ja imitoijiin, uudistajiin ja 
heitä hyödyntäviin jäljittelijöihin. 

Yrittäjän ja liiketoiminnan on siis elettä-
vä ajassa, hyödynnettävä sitä ja taisteltava 
sitä vastaan. Erilaisia liiketoimintamahdol-
lisuuksia avautuu maaseudunkin yrittäjien 
ulottuville jatkuvasti: kunnat yksityistävät 
palveluitaan, kasvavat maatilat tarvitse-

(kuvio 27). Kaikki yritystoiminta on oman 
aikansa, paikkansa ja tekijöidensä toimin-
taa – erityistapaus.

Yrittäjyys liitetään usein uusien yritysten 
perustamiseen. Rakennemuutos tapahtuu 
kuitenkin paitsi yrityskannan muutosten 
(aloittaminen ja lopettaminen) myös toimivi-
en yritysten ja niiden liiketoiminnan muutos-
ten kautta. Merkittävää yrittäjyyttä ja uutta 
liiketoimintaa voi siten syntyä myös kypsillä, 
kovasti kilpailluilla toimialoilla. Tällaiset pro-
sessit kaipaavat yhtä lailla yrittäjyysajattelua 
(kuvio 28). Elintarviketalous on läntisissä 
teollisuusmaissa ollut jo kauan kypsä toi-
miala, mutta silti monet yritykset ovat löy-
täneet uusia kasvumahdollisuuksia: tehok-
kaammasta ketjupohjaisesta toiminnasta, 
uusista tuotteista ja markkinoista. 

vat urakoitsijoita, ikääntyvä väestö kaipaa 
hoivaa, teollisuus kehittää tuotantomene-
telmiään ja uudistaa toimintatapojaan, elin-
tarvikkeiden ja puutuotteiden valmistajat 
janoavat raaka-ainetta, uusien maalaisten 
Valmettiin pitäisi vaihtaa stefa. Samalla 
mahdollisuuksia myös sulkeutuu: kello-
sepän palveluille ei ole enää kysyntää ja 
vaatteetkin ostetaan kaupungista. Tällaisia 
mahdollisuusikkunoita avautuu ja sulkeu-
tuu eri paikoissa ja eri kokoisina – joissakin 
syntyy tai kuolee satojen ihmisten työpaik-
ka kertaheitolla, joissakin syntyy tai kuo-
lee jonkin ihmisen osa-aikainen sivuansio. 
Ajatus öisen tähtitaivaan lailla tuikkivista, 
avautuvista ja sulkeutuvista mahdollisuusik-
kunoista muistuttaa ajan merkityksestä yri-
tystoiminnan erittäin tärkeänä puitetekijänä 

Koska aika kulkee vääjäämättä eteen-
päin, yrityksen tai toimialan elinkaari päivit-
tyy aina pienen askelen pidemmäksi. Tämän 
aikasidonnaisuuden kanssa elävä liiketoi-
minnan harjoittaja joutuu sovittamaan yrit-
täjän, pääomansijoittajan ja johtajan rooleja 
prosessin kulloiseenkin vaiheeseen sopivalla 
tavalla. Liiketoiminnan synnyn perusedellytys 
on se, että ihmisten, tekemisen sisällön ja aj-
oituksen tulee kohdata toisensa (kuvio 29). 
Pienimmillään näiden puitetekijöiden yh-
teensopivuus tekee yritystoiminnan mah-
dolliseksi – parhaimmillaan niiden yhteen-
sopivuus on niin hyvä, että yritystoiminta 
kannattaa ja kestää ajan hampaita. Yrittä-
jyys on kokonaisvaltaista synkronointia. 

2.3 ajattelu kehittämisestä

Edellä on kuvattu yrittäjyyttä prosessina: lii-
ketoiminnaksi jäsentyvänä, eri muodoissaan 
avautuvien liiketoimintamahdollisuuksien 
jatkuvana hyödyntämisenä. Yrittäjyys täytyy 
tällöin ymmärtää sekä yrittäjän liiketoimin-
tana että muiden ihmisten yrittäjämäisenä 
käyttäytymisenä, uudenlaista toimintaa 
tuottavana kiinnostuksena ja aloitteellisuu-
tena. Tämä monen erilaisen voiman ohjaa-
ma talouden ikiliikkuja muovaa jatkuvasti 
rakenteita – ja samalla kulloinkin olemassa 
olevat rakenteet vaikuttavat sen suuntaan 
ja hahmoon. Kehittämisen haasteeksi jää 
tässä ajattelussa kolmen kokonaisuuden 
ohjaaminen: 1) liiketoimintamahdollisuuk-

Ajoitus

Tekijä Tekeminen

M
A

R
K

K

I
N A T

KUVIO 29. Onnistumisen perusedellytykset.

Toimialan
myynti

Aika

Aloittaminen Kasvu Kypsyys
Uusiutuminen

Taantuminen

Yrittäjä

Pääomansijoittaja

Johtaja

KUVIO 28. Yrittäjien, pääomansijoittajien ja johtajien roolien merkitys 
toimialan (tai yrityksen) elinkaaren eri vaiheissa (Cassia et al. 2006).
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sien olemassaoloon eli tarjontaan vaikut-
taminen, 2) liiketoimintamahdollisuuksien 
hyödyntämiseen eli kysyntään vaikuttami-
nen sekä 3) itse yrittäjyyden houkuttavuu-
teen vaikuttaminen (Audretsch 2002). 

tarjonta

Myönteisessä kehittämisotteessa ensim-
mäinen tehtävä on liiketoimintamahdol-
lisuuksien olemassaoloon vaikuttaminen. 
Osa uusista liiketoimintamahdollisuuksista 
avautuu “itsestään”, jatkuvien muutos-
prosessien tuloksena; nämä odottavat vain 
löytäjäänsä. Esimerkiksi kun metsiä alettiin 
uudistaa systemaattisilla uudistushakkuilla, 
syntyi tarve kehittää vesuria tai moottori-
sahaa kevyempi työväline, jolla taimikkoa 
saattoi perata kyykistelemättä jokaisen ve-
san juurella – syntyi raivaussaha. 

Osassa uusista liiketoimintamahdolli-
suuksista yhteiskunnalliset päätökset ovat 
taas merkittävällä tavalla vaikuttamassa 
niiden syntyyn ja olemassaoloon. Esimerkik-
si energialähteitä verotetaan yhteiskunnan 
toimesta hyvin eri lailla, mikä vaikuttaa mer-
kittävästi siihen, minkä suuruinen bioener-
giaan perustuvan liiketoiminnan mahdolli-
suusikkuna kulloinkin on. 

Liiketoimintamahdollisuudet ovat niin 
moninaisia ja monentasoisia, että on vaikeaa 
hahmottaa sopivaa otetta, jolla yhteiskunta 
voisi niihin vaikuttaa. Audretsch (2002) 
pitääkin monimutkaisuutta syynä siihen, 

että hallitukset harjoittavat (yksinkertaista) 
yrityspolitiikkaa eivätkä (moniulotteista ja 
monimutkaista) yrittäjyyspolitiikkaa. Putki-
aivopolitiikkaan eivät kaikki risukasat sovi; 
moninaisuutta on vaikea ottaa vaikuttavuu-
teen pyrkivän, kohdennetun politiikan tär-
keimmäksi lähtökohdaksi. 

Yhtenä mahdollisuutena on katsoa ra-
kenteita ja prosesseja siitä näkökulmasta, 
edustavatko ne 1) pysyviä piirteitä, 2) jat-
kuvia muutostrendejä vai 3) epäjatkuvia 
murroskohtia. Pysyviin piirteisiin ei voida 
vaikuttaa, joten ne on otettava annettuina: 
Suomen maaseutu on ja pysyy laajana ja 
harvaan asuttuna. Jatkuvia muutostrendejä 
on mahdollista havaita. Niitä voidaan yrit-
tää muuttaa, niihin voidaan yrittää sopeu-
tua tai niitä voidaan pyrkiä hyödyntämään. 
Tällaisia ovat muun muassa globalisaatio, 
keskittyminen ja ikääntyminen. Epäjatku-
vuustekijöitä on vaikea ennakoida ja siksi 
kehittämisajattelussa usein korostetaan 
joustavuutta, nopeaa muutoskykyä tällais-
ten mahdollisuuksien tai uhkien kohdatessa. 
Esimerkiksi sodat ovat vaikeasti ennakoita-
via inhimillisiä katastrofeja, mutta ne luovat 
liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa 
sotatarvikkeiden kulutuksen, siirtolaisuuden 
ja jälleenrakennuksen kautta.

Jos maaseudun tulevien liiketoiminta-
mahdollisuuksien olemassaoloa katsotaan 
tällaisesta rakenteiden ja prosessien, muu-
tostrendien kohtaannosta käsin, voidaan 
saada yleishahmo liiketoimintamahdolli-
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suuksien olemassaololle ja luonteelle (ku-
vio 30). Globalisaatio muuttaa resurssien 
arvostusta, keskittyminen luo uusia markki-
noita, ikääntyminen vaatii ja edistää uusia 
organisointitapoja, tietoyhteiskunta mah-
dollistaa uusia tuotantotapoja ja hyvinvoin-

loi meen syntyvät kuviot ainakin karkeina 
kuvina mielessään.

 Esimerkiksi globalisaation eteneminen 
johtaa kysymään, mikä Suomen maaseudulla 
on globaalisti harvinaista ja arvokasta. Vasta-
ukset ovat ristiriitaisia. Havumetsät eivät ole 
tavattoman harvinaisia, mutta niille on kyetty 
luomaan suuri arvo globaalien markkinoiden 
kautta. Runsaat makean veden varannot ovat 
kohtuullisen harvinaisia, mutta niille ei ole 
syntynyt globaalia markkinakysyntää. Vapaa 
liikkumismahdollisuus luonnossa yhdistetty-
nä melko tiheään palveluverkostoon (kauppa, 
majoitus- ja ruokailumahdollisuudet, tervey-
denhoito) on harvinaista, mutta ei globaalisti 
noteerattua – matkailijat eivät vyöry Suomen 
soille ja metsiin samanlaisena kymenä kuin 
Välimeren saarille. Puhtaalle ruualle ei ole 

tiyhteiskunta tarvitsee uusia tuotteita ja 
palveluita. Monenlaatuisten ja -tasoisten 
muutosten kokonaiskuvan hahmottaminen 
on vaikeaa, mutta vain sitä kautta yksit-
täiset kehittämistoimenpiteet kiinnittyvät 
osaksi kudelmaa: kutojan on ”nähtävä” 

Liiketoiminta-
mahdollisuudet

Resurssit
- fyysiset
- ihmilliset

Yrittäjyyden
kilpailukyky
1. houkuttavuus
    ansaintalogiikkana
2. yrittäjämäisen
    käyttäytymisen
    kannustimet

Uusien yritysten syntyyn 
liittyvät kysymykset
1. yrittäjät omalta alueelta
2. yrittäjät alueen ulkopuolelta

Olemassa olevan yritysten
jatkuvuuteen liittyvät kysymykset
1. toimivien yritysten kasvu ja kehitys
2. yrittäjäpolven vaihdokset
3. rakenteelliset ratkaisut
    - liiketoiminnan yhdistely kannataviksi
      kokonaisuuksiksi

Kuvio 31. Liiketoimintakonseptien lähteitä (Vesper 1992).

Henkilökohtaiset yhteydet

• potentiaaliset asiakkaat ja 
tavarantoimittajat

• yrityskauppoja hoitavat
• yritysten omistajat
• menestyvät yrittäjät
• varallisuutta omaavat henkilöt
• professorit
• yliopisto-opiskelijat
• patenttiasiamiehet
• aiemmat työntekijät
• tulevat yhteistyökumppanit
• rahoittajat
• pääomasijoittajat
• kauppahuoneet
• uusien materiaalien kanssa 

toimivat
• lisenssiointia hoitavat henkilöt
• toimittajat
• liikkeenjohdon konsultit
• teknologian siirrosta vastaavat 

henkilöt
• aluekehityksestä vastaavat 

viranomaiset

Tavoitteellinen toiminta

• aivoriihi
• systemaattinen tuotekehitys
• havainnointi
• epäjatkuvuuksien ja poikkeuksellisten 

tapahtumien ja asioiden etsiminen

alKiOiden 
lÄHtÖKOHta

Vierailut

• vientinäyttelyt
• kirjastot
• museot
• yritykset
• keksintömessut
• yliopistot
• tutkimuslaitokset

Kirjallinen materiaali

• kauppaa koskevat julkaisut
• kauppaa koskevat 

säädökset
• konkurssiuutiset
• liiketoiminnan mahdol-

lisuuksia käsittelevät 
julkaisut

• vanhat kirjat ja aika-
kauslehdet: Kauppalehti, 
Talouselämä, Fakta ym.

• TEKESin ja SITRAn julkaisut
• uutuustuotteita koskevat 

julkaisut
• väitöskirjat
• sanomalehdet
• menestyskirjat
• patentteja ja lisenssointia 

käsittelevät julkaisut

Kehityksen analysointi

• ehtyvät raaka-aineet
• energiapula
• hyödyntämättömät jätteet
• uusi teknologia
• vapaa-aika
• nostalgian ilmenemisen 

muodot
• muotivirtaukset
• lainsäädännölliset muutokset
• saasteongelmat
• terveys
• yksilöiden kiinnostus itsensä 

kehittämiseen
• henkilökohtainen turvallisuus
• ulkomaankauppa
• yhteiskunnalliset muutokset

syntynyt kansainvälisiä markkinoita, jotka oli-
sivat mahdollistaneet Suomen elintarviketuo-
tannon kaksinkertaistumisen markkinaehtoi-
sesti. Yhtä lailla kukin kehityspiirre, vähitellen 
etenevä trendi, muutoksen kulkutauti esittää 
oman kysymyksensä siitä, kuinka se arvottaa 
uudelleen Suomen maaseudun varantoja ja 
niistä tuotettavissa olevia virtoja (kuvio 33). 
Näitä kysymyksiä kyselemällä löytyvät myös 
uudet liiketoimintamahdollisuudet – eri ta-
soilla ja eri kokoisina. Mille maaseudun asi-
oille muutokset luovat arvoa?

Vesper (1992) on kartoittanut yritysten 
omia toimia liiketoimintamahdollisuuksien 
löytämiseksi, liiketoiminta-alkioiden lähteitä 
(kuvio 31). Mahdollisuuksien kirjo on suuri 
ja vain etsivä löytää. Sattumalle täytyy antaa 
mahdollisuuksia. 

KUVIO 32. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen. 
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Kysyntä
Myönteisessä kehittämisotteessa toinen teh-
tävä on olemassa olevien liiketoimintamah-
dollisuuksien kysyntään, hyödyntämiseen 
vaikuttaminen. Lähtökohtina ovat olemassa 
olevat liiketoimintamahdollisuudet ja ole-
massa olevat resurssit, voimavarat. Yrittäjä 
pyrkimyksineen on se moottori, joka yhdis-
tää nämä liiketoiminnaksi. Tämä tapahtuu 
joko olemassa olevien yritysten puitteissa tai 
perustamalla uusia yrityksiä (kuvio 32). 

markkinointi) myös laaja-alaisessa, evolutio-
näärisessä toimintaympäristön tulkinnassa. 
Erikoistunut pienyrittäjäkin on kuin hämä-
häkki, joka tutkailee seittinsä lukuisten lan-
kojen värinää. Kysymys on pääosin yleisestä 
tiedosta ja kyvystä käyttää sitä. Tällaista 
liiketoimintaosaamista on mahdollista hank-
kia myös muilta: oppilaitoksista, neuvojilta, 
konsulteilta, kirjallisuudesta ja internetistä. 
Markkinointisuunnitelman tai tuotteen hin-
noittelukalkyylin pohjan löytääkseen ei tar-
vitse nykyisin monta hikipisaraa vuodattaa.

Mutta ennen kaikkea yrittäjyys voidaan 
nähdä Ronstadtin (2007) tapaan polun va-
lintana. Alkuvaiheessa tavoitteena voi hyvin 
olla selviytyminen. Aloittavan yrittäjän tulee 
antaa itselleen mahdollisuus oppia. Koke-
muksen ja kokemuksista oppimisen myötä 
yrittäjän terve itseluottamus kasvaa – ken-
ties hänen käsityksensä muuttuu ja täsmen-
tyy myös sen osalta, missä liiketoiminnassa 
hän haluaa olla mukana ja minkälaisin kas-
vutavoittein. Tapayrittäjyyden yleisyys osoit-
taa, ettei epäonnistumisen mahdollisuus 
ja aloittaminen uudelleen ole pois suljettu 
vaihtoehto sekään. 

Tapayrittäjyyden yleisyyden merkitys on 
myös siinä, että se nostaa tarkasteluun ai-
emman yrittäjäkokemuksen merkityksen. Ta-
payrittäjät poikkeavat ensikertalaisista, mutta 
myös tapayrittäjien välillä on eroja (Ucbasa-
ran, Westhead & Wright 2006; Niittykangas, 
Kauko-Valli & Laine 2008). Sarjayrittäjiä voi 
luonnehtia sellaisiksi, joille oman ja perheen 

Resurssien ja tarjolla olevien liiketoi-
mintamahdollisuuksien yhteensopivuuden 
parantaminen on tapa edistää liiketoimin-
tamahdollisuuksien hyödyntämistä. Tällöin 
on kyse erityisesti liiketoimintaosaamisesta, 
yrittäjien kyvystä sovittaa nämä asiat yh-
teen. Yrittäjän täytyy koota juuri sellaiset 
resurssit, jotka mahdollistavat hänen liike-
toimintamahdollisuutensa hyödyntämisen. 
Osaamista vaaditaan paitsi organisaation si-
säisissä prosesseissa (johtaminen, laskenta, 

Talouden (paikallistalouden) rakenne ja 
yritysrakenne sekä tiedon hyväksikäytön 
mekanismit (tuottavuuden kasvu toimivissa 
yrityksissä ja uusi liiketoiminta)

Alueen toimiala- ja yritysrakenne sekä yritysten 
määrä vaikuttavat siihen, missä määrin 
syntyvää osaamista hyödynnetään alueella. 
Vuorovaikutus ja teknologian siirron käytänteet 
vaikuttavat osaltaan lopputulokseen.

Talouden (paikallistalouden) innovaatio-
kapasiteetti (Stern, Porter & Furman 2000)

Monipuolinen ja runsas toimintaympä-
ristö sekä avoimuus luovat edellytykset 

economic and social cohesion 2007).

Verkostosuhteet (Johannisson 1986; Szarka 
1990) ja tiedon luonne (hiljainen ja julkinen)

Vuorovaikutus ja avoimuus edistävät 

siirtymistä yritysten sekä yritysten ja 
muiden toimijoiden välillä 

TIEDON 
TUOTTA-
MINEN

TIEDON 
SIIRTÄ-
MINEN

TIEDON
SOVELTA-
MINEN

KUVIO 33. Oppivan alueen hahmotusta (Niittykangas 2007).

toimeentulo on keskeistä, kun taas portfo-
lioyrittäjissä on paljon myös sellaisia, jotka 
pyrkivät laajentamaan toimintaansa, kasvat-
tamaan liiketoimintaa.

Monien hyvin samanlaisten alueiden 
välillä on erittäin suuria eroja niiden yritys-
toiminnan laajuudessa ja menestyksessä. Yk-
sittäinen yritys ei useinkaan selitä eroa, vaan 
kysymys täytyy olla laajemmasta ilmiöstä. Me-
nestyksen alkulähde on voinut syntyä hyvinkin 
pienestä, mutta mallioppimisen, asenteiden 
ja taitojen kehittymisen, yhteistyön ja keskit-
tymisen etujen saavuttamisen kautta maa-
seudulle on syntynyt esimerkiksi merkittäviä 
teollisuuskeskittymiä (Keitele) tai maatalous-
tuotannon erikoisaloja (Suonenjoen seudun 
marjanviljely). Alueen oma elinkeinopolitiikka 
voi parhaimmillaan pyörittää yh teistä ratasta 
tähän suuntaan (esim. Kuhmonen, Kronström 
& Niittykangas 2007). Tämänkaltaiseen ti-
lanteeseen johtanutta kokonaisuutta on 
kuvattu oppivan alueen käsitteellä, joka on 
käyttökelpoinen pyrittäessä luomaan vahvoja 
alueellisia kokonaisuuksia. Oppivan alueen 
ideaalitilanteen tavoittelu on resurssien ja 
liiketoimintamahdollisuuksien yhteensovitta-
mista aluetasolla niin, että kertyvä tieto jää 
koko alueen hyödyksi (kuvio 33). 

Rakenteet, toimintatavat ja prosessit 
ovat tärkeitä, mutta toiminnan keskiössä 
ovat viime lopuksi kyvykkäät ja aktiiviset 
yksilöt: yrittäjät sekä yrittäjyydelle ja liiketoi-
minnalle tilaa ja mahdollisuuksia raivaavat 
yksilöt. Hyvä yrittäjyysilmasto on tällaisille 
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sinne pyritään saamaan uusia ihmisiä, jotka 
sitten organisoivat myös alueelle soveltu-
vaa liiketoimintaa. Espanjassa ja Ranskassa 
maaseudun kehittämisajattelun painopiste 
on samoin mieluummin asumisessa kuin lii-

(maatilat, pienyritykset ja paikallisyhteisöt; 
kuvio 34b). Myös kehitettävän liiketoimin-
nan, alueiden ja keinojen suhteen maaseu-
dun kehittäminen on Suomessa vahvemmin 
kohdennettua kuin muissa tarkastelluissa 
maissa – toki Alankomaissa maankäytön 
ohjaus on niukkuuden sanelemana pikku-
tarkkaa (kuvio 34b).

Moniin ajattelun ja toiminnan ulottu-
vuuksiin vaikuttavat perinteet ja kulttuuri, 
arvot, valta ja politiikka. Esimerkiksi perin-
teisesti vahvan keskusjohtoisessa Ranskas-
sa maaseudun kehittämisajattelussa kes-
keisellä sijalla on nykyisin hajauttaminen. 
Samoin on Alankomaissa, mutta eri syystä: 

ketoiminnassa (kuvio 34a). Tämä on yhte-
ydessä myös siihen, että kehittämistoiminta 
erityisesti Alankomaissa kattaa toimijoita 
laaja-alaisesti, kun taas Suomessa se on voi-
makkaasti kohdennettu tiettyihin toimijoihin 

kaupunkien väestöpaineen helpottami-
seksi. Vahvan paikallisdemokratian Suo-
messa taas vallitsevaa kehittämisajattelua 
voidaan esimerkiksi aluekehitysohjelmien 
sisällöstä käsin tulkita melko keskittämis-
hakuiseksi. Varsinaisen maaseudun rooli 
kehittämisen kokonaisuudessa jää tällöin 
utuiseksi (kuvio 34a).

Edelleen eroja on kehittämisajattelun 
innovatiivisuudessa. Espanjan ja Suomen 
kehittämisajattelua luonnehtii interaktii-
visuus, vuoropuhelu nykyisen ja olemassa 
olevan kanssa – kuinka olemassa olevaa 
voitaisiin hyödyntää. Alankomaissa ja Rans-
kassa ajattelun painopiste on selvemmin 

Vallitseva maaseudun kehittämisajattelu...

SuomiRanska
Hollanti
Espanja

Espanja
Hollanti
RanskaSuomi

Hollanti
Ranska

Espanja
Suomi

Hollanti
Espanja Ranska Suomi

Hollanti
Suomi Espanja

Hollanti
Suomi

Hollanti
EspanjaSuomi

Asumista varten Liiketoimintaa varten

Keskittämiseksi Hajauttamiseksi

Proaktiivisesti: uusia avauksia Interaktiivisesti: nykyistä hyödyntäen

Kysyntään perustuen Resursseihin perustuen

Suunnitteluorientoituneesti Markkinaorientoituneesti

Ylhäältä alas Alhaalta ylös

Rakenteita painottaen Prosesseja painottaen

Ranska

EspanjaRanska

Ranska

KUVIO 34a. Näkemys maaseudun kehittämis-
ajattelusta joissakin Euroopan maissa. 

Vallitseva maaseudun kehittämisajattelu...

Ranska
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Yleinen, laaja-alainen Kohdennettu, rajattu
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Yleinen, laaja-alainen Kohdennettu, rajattu
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KUVIO 34b. Näkemys maaseudun kehittämis-
ajattelusta joissakin Euroopan maissa. 
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den kysynnän kasvua, työpaikkarakenteen 
palveluvaltaistumista. Kun palvelut tuotetaan 
pääosin lähipalveluina siellä missä ihmiset 
asuvat, palveluvaltaistuminen on voimistanut 
samalla alueellista keskittymistä (kuvio 36). 
Politiikka on tämän kehityksen osittain tuot-
tanut, osittain siunannut ja osittain todennut. 
Joka tapauksessa näiden moottoreiden voima 
on ollut yleensä yksittäisen maaseutukunnan 
päätösvaltaa suurempi. Maaseudun kehitys ei 
ole ollut kenenkään vika – maaseutukunnille 
voidaan sen puolesta julistaa yleinen armah-
dus. Mutta maaseudun tarina jatkuu… n

Monen maaseutukunnan luottamus-
henkilöt ovat koko leikkauskauden ajan 
tunteneet tuskaa ja ahdistusta: onko jotakin 
tehty perustavalla tavalla väärin, kun väki 
ja työpaikat vain vähenevät. Siksi on syytä 
lopuksi kerrata maaseudun muutoksen suu-
ret moottorit sodan jälkeisenä aikakautena. 
Pelkistettynä tarina on ollut yksinkertainen. 
Teknologia vapautti alkutuotannosta puoli 
miljoonaa työllistä muille toimialoille työn 
tuottavuuden kasvun myötä. Tämä mahdol-
listi elinkeinoelämän ja viennin monipuolis-
tumisen ja sen myötä aineellisen elintason 
nousun. Elintason nousu merkitsee palvelui-

lussa rakenteet painottuvat selvästi muita 
maita vahvemmin. Maaseutua kehitetään 
rakenteita tutkimalla ja muuttamalla. Har-
vaan asutussa maassa tällä on puolensa 
ja se on myös helppoa: rakenteista on ole-
massa runsaasti tilastotietoa, jota on helppo 
koota ja seurata. Alankomaissa ja Espanjas-
sa maaseudun kehittämisajattelussa sen si-
jaan painottuvat prosessit (kuvio 34b). Pro-
sessit ovat rakenteita vaikeampia hahmottaa 
ja haasteellisempia kehittää – teitä, satamia 
ja tietoliikennekaapeleita on helpompi ra-
kentaa kuin yritysverkostoja, luottamusta tai 
kansainvälistä yhteistyötä. Markkinoilta pal-
kinnon saava rakenteiden muutos tapahtuu 
kuitenkin aina prosessina, jossa on mukana 
monta osatekijää. On eri asia rakentaa yrit-
täjille toimitiloja kuin edistää ihmisten yrittä-
jyysprosessia tai tapayrittäjyyttä. 

Havainnoista piirtyy yleiskuva maaseu-
dun kehittämisorientaatiosta suhteessa vä-
estötiheyteen (kuvio 35). Harvaan asutuilla 
alueilla painopiste on liiketoiminnan ylläpi-
tämisessä. Liiketoiminta on välttämätöntä, 
jotta alueilla voitaisiin asua – ydin on asumi-
sen mahdollistavassa liiketoiminnassa, joka 
pitää samalla yllä olemassa olevia rakenteita 
asukkaille ja liiketoiminnalle. Tiheään asu-
tuilla alueilla työtilaisuuksia on aina tarjolla 
työssäkäyntietäisyydellä, jolloin ongelmat 
voidaan ratkaista päästämällä alueelle ihmi-
siä – ydin on asukkaissa, muutoksen muka-
naan tuovissa ihmisissä, rakenteita muutta-
vien prosessien edistämisessä. 

proaktiivisessa otteessa, uusien avauksien 
aikaansaamisessa. Suomessa vallitsevaa ke-
hittämisajattelua voidaan luonnehtia melko 
resurssilähtöiseksi, kun taas Alankomaissa 
ja Espanjassa ajattelun lähtökohtana on 
selvemmin kysyntä (kuvio 34a). 

Sekä Alankomaiden että Suomen maa-
seudun kehittämisajattelua voidaan kutsua 
suunnitteluorientoituneeksi. Kehittämisoh-
jelmia, toimintaa ohjaavia suunnitelmia ja 
normeja on runsaasti. Markkinavetoisinta 
maaseudun kehittäminen on Espanjassa 
(kuvio 34b). Asetelma kehittämistoiminnan 
ohjauksessa on samansuuntainen: Alanko-
maissa ja Suomessa ajattelua ja toimintaa 
ohjataan ylhäältä alas. Alankomaissa tärkein 
syy tähän on maankäytön ohjaus, Suomessa 
luultavasti perinteet ja keskushallinnon epä-
luottamus alueiden kykyyn ohjata omaa ke-
hitystään, missä suhteessa Suomessa ei ole 
myöskään juuri perinteitä vaalittavina. 

Osittain tämän kokonaisuuden tulok-
sena Suomen maaseudun kehittämisajatte-

Kuvio 36. Maaseudun muutoksen moottorit sodan jälkeen.

Uusi 
teknologia

Työn tuotta-
vuuden
kasvu alku-
tuotannossa

Työvoimaa muille 
toimialoille, 
elinkeinoelämän 
ja viennin 
monipuolistuminen

Eintason 
nousu

Palvelujen 
kysynnän
kasvu, palvelu-
valtaistuminen

Alueellinen 
keskittyminen

Painoarvo

Asukastiheys

AsuminenLiiketoiminta

Rakenteet Prosessit

KUVIO 35. Maaseudun kehittämisorien-
taatio asukastiheyden funktiona.




