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Miksi?

• Tukea erilaisten 
maaseutualueiden 
kehittymisen seurantaa, 
ennakointia ja julkisuuskuvaa

• Luoda barometri -työväline 
maaseudun kehittämisen 
seurantaan ja tueksi

• Antaa eväitä kehittämistoimien 
suuntaamiselle

• Hallinnollisista rajoista riippumaton 
tarkastelu ja analyysi.

• Monipuolinen lähestysmistapa
maaseutualueiden tilaan ja muutokseen.

• Törmäytetään/yhdistetään tietoperusta, 
paikallinen kokemustieto ja 
asiantuntijatieto.

• Mahdollisimman yksinkertainen toistaa.

• Tulokset helposti ymmärrettävät, ajatuksia 
herättäviä ja analyysia syventäviä.

• Ei ”maaseudun ilmapuntari” tai ”fiilisten 
tulkki” vaan kehittämisen työväline

Miten?

Luotain-toimintatavan kehittäminen käynnistyi Itä-Suomen yliopistossa/Spatiassa 2016 Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tukemana. Pilotointi vuonna 2017, uusinta 2019 Pohjois-Karjalassa

Maaseutuluotain



Maaseutuluotain



Kaakkois-Suomen maaseudut



Maaseutualueiden tunnuspiirteitä

• Erilaisilla maaseutualueilla asuu 24 % väestöstä.

• Maaseuduista eniten väkeä asuu kaupungin läheisellä 
maaseudulla ja ydinmaaseudulla (yhteensä noin 53 500 ihmistä).

• Maaseudun paikalliskeskuksiksi määrittyvät Joutsenon, 
Inkeroisen ja Anjalan keskustaajamat. Niissä yhteenlaskettu 
väkiluku on noin 11 500 henkilöä. 

• Kaakkois-Suomen maakunnat ovat maaseutuprofiileiltaan melko 
samanlaiset.

➢ Kymenlaakso on kaupunkivaltaisempi ja sen maaseudussa korostuu 

kaupungin läheinen maaseutu. 

➢ Etelä-Karjalassa tulee vahvemmin esille ydin- ja harvaan asuttu maaseutu, 
jossa asuu 14 prosenttia maakunnan väestöstä (vrt. Kymenlaakso 8 %)

Kaakkois-Suomi yhteensä Kymenlaakso Etelä-Karjala

henkilöä osuus % henkilöä osuus % henkilöä osuus %

Harvaan asuttu maaseutu 5204 2 1507 1 3694 3

Ydinmaaseutu 26203 9 11579 7 14608 11

Kaupungin läheinen maaseutu 27326 9 18658 11 8664 7

Paikalliskeskukset 11590 4 4781 3 6798 5

Kaupungin kehysalue 42316 14 26727 15 15589 12

Sisempi ja ulompi kaupunkialue 186841 62 108581 63 78260 61

Yhteensä 299480 100 173388 100 128756 100

Taulukko 1. Väestö 
kaupunki-maaseutu-
jaolla 31.12.2018*
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Väkiluku

• Sisempi ja ulompi kaupunkialue sekä kaupungin kehysalue ovat säilyttäneet väkimääränsä tai jopa 
kasvattaneet sitä aina 2010-luvun puoliväliin saakka Kaakkois-Suomessa. 

• Maaseuduista kaupungin läheinen maaseutu (sis. paikalliskeskukset) ovat menettäneet väestöään, mutta 
selvästi vähemmän kuin ydin ja harvaan asuttu maaseutu. 

• Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien väestökehitys on ollut yhdenmukaista, joskin aivan viime 
vuosina Kymenlaakson väestövähenemä on ollut ripeämpää kuin Etelä-Karjalassa. 

Tilastolähde: Tilastokeskus, Maaseutuindikaattorit

Kuvio 2. Väestönkehitys Kaakkois-Suomen erilaisilla alueilla sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson väestön kehitys 
vuosina 2007-2018 (indeksi, vuosi 2007=100).



Työpaikat

• Erityisesti kaupungin läheisen maaseudun ja paikalliskeskusten työpaikkojen määrä on vähentynyt.

• Työpaikkojen määrän lasku näyttää pysähtyneen, ja kokonaismäärä on lähtenyt jälleen nousuun.

• Kymenlaakson työpaikkojen vähenemä ollut jyrkempää 2010-luvulla kuin Etelä-Karjalan.

Tilastolähde: Tilastokeskus, Maaseutuindikaattorit
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Kuvio 11. Työpaikat vuosina 2007-2017 indeksilukuna (vuosi 2007 = 100).



Metsätalous

• Metsäteollisuus muodostaa Kaakkois-Suomen teollisuuden perustan.

• Kaakkois-Suomessa on Euroopan suurin sellun ja paperinvalmistuksen ryhmittymä, ja se on Suomen 
keskeisin puuntoimitusalue. (Metsäteho 2017)

• Luonnonvarakeskuksen mukaan puun kysyntä kasvaa lähivuosina entisestään mm. biotalouden ansiosta.

• 2010-luvun vaihde oli puukauppatulojen osalta koko maan tavoin huono.

Tilastolähde: LUKE

Pystykauppa: 
metsänomistaja luovuttaa 
ostajalle oikeuden kaataa ja 
korjata sovitut puut.

Hankintakauppa:
metsänomistaja kaataa puut ja 
hoitaa niiden kuljetuksen itse.
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Kuvio 19. Puun myyntitulot Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa 2006-2017 (pystykauppa ja 
hankintakauppa), euroa/metsänomistaja.



Matkailu

• Vuonna 2018 eniten matkailijoita saapui Venäjältä, toiseksi eniten Saksasta. Venäläisten osuus kaikista 
ulkomaisista matkailijoista on Kymenlaaksossa noin puolet ja Etelä-Karjalassa noin 80 %. 

• Kotimaisten yöpymisten lukumäärä on ollut kokoajan nousussa, mutta ulkomaisten yöpymisten määrässä on 
vaihtelua.

• Muun muassa Venäjän taloustilanne vaikuttaa ulkomaisten yöpyjien määrään merkittävästi.

• Kaikista yöpymisistä kotimaan yöpymiset  kattoivat Kymenlaaksossa n. 75 % ja Etelä-Karjalassa n. 70 % vuonna 
2017.

Kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten lukumäärä 2008-2017 (vuosi 2008=100).
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Tilastolähde: Tilastokeskus

Saapuneiden matkailijoiden määrä lähtömaan mukaan vuonna 
2018.
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• Lähes kaikissa alueen kunnissa 
suurimman osan kesämökeistä 
omistaa ulkopaikkakuntalainen.

• Määrällisesti eniten kesämökkejä 
on Kouvolassa.

• Asukaslukuun suhteutettuna 
eniten kesämökkejä on 
Savitaipaleella, Taipalsaarella ja 
Ruokolahdella.

Kuvio 24. Kesämökkien lukumäärä kunnittain vuonna 2018.



Kausiasuminen*
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Tammikuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Joulukuu

• Etenkin kesäaikaan väestöä on vähemmän kaupunkialueilla ja enemmän maaseutualueilla viralliseen 
väestötilastoon verrattuna.

• Kausiasukkaita oli Kaakkois-Suomen maaseutualueilla parhaimmillaan kuukaudessa arviolta 50 000 
(heinäkuu 2016).

Kuvio 24. Kausiasuminen Kaakkois-Suomessa. Arvioitu väestömäärän (keskiväkiluku) erotus tilastoituun väkilukuun 
verrattuna aluetyypeittäin vuonna 2016.

Tilastolähde: LUKE, Olli Lehtonen

* Tilastoitu väkiluku = alueella vakinaisesti 
asuva väestö 31.12.2016. Huom. Tämä 
luku perustuu vuoden viimeiseen päivään 
ja kuvaa alueen käyttöä siten vain yhden 
päivän osalta. Lähteenä 
ykr-aineisto.

Keskiväkiluku = arvio väestömäärästä, 
joka keskimäärin käyttää (tai kausittain 
asuu) aluetta eri kuukausina. Tämä on 
tarkempi arvio alueen käytöstä eri 
kuukausina kuin tilastoitu väkiluku.

Laskenta perustuu 5km x 5km 
väestöruutuihin, joka voi aiheuttaa 
epätarkkuutta alueluokkien ja 
maakuntien lukuihin. Aineistojen 
yhdistämisessä on käytetty väestöruudun 
keskipistettä. 



Ensihavaintoja Kaakkois-Suomen 
Maaseutuluotaimen kyselyn tuloksista



 lkm % 

Alueen kehittäjä 62 16 

Maa-/metsätalousyrittäjä tai alan neuvoja 70 18 

Yrittäjä (muu toimiala), yrityksen työntekijä tai yritysneuvoja 53 14 

Viranhaltija tai poliittinen päättäjä 100 26 

Koulutus-/tutkimus-/innovaatiotoimija 30 8 

Järjestö- tai yhdistystoimija 56 15 

Tiedonvälittäjä 14 4 

Yhteensä 385 100 

 

 lkm % 

Alueen kehittäjä 42 16 

Maa-/metsätalousyrittäjä tai alan neuvoja 53 20 

Yrittäjä (muu toimiala), yrityksen työntekijä tai yritysneuvoja 38 14 

Viranhaltija tai poliittinen päättäjä 81 30 

Koulutus-/tutkimus-/innovaatiotoimija 27 10 

Järjestö- tai yhdistystoimija 16 6 

Tiedonvälittäjä 10 4 

Yhteensä 267 100 

 

Vastaajaryhmät

A) Pääasiallinen rooli

B) Kaikki roolit



Kaakkois-Suomen maaseutuluotain kyselyyn 267 vastausta
• Taulukossa vastaajat kunnittain
• Kartassa vastaajat sijoitettu heidän asuinpostinumeron perusteella Kaakkois-Suomeen (240 kappaletta)

lkm %

Hamina 18 7

Helsinki 3 1

Iitti 10 4

Imatra 13 5

Järvenpää 1 0

Kotka 15 6

Kouvola 70 26

Lahti 3 1

Lappeenranta 43 16

Lemi 3 1

Loviisa 1 0

Luumäki 7 3

Miehikkälä 5 2

Mikkeli 4 1

Parikkala 17 6

Pyhtää 5 2

Rautjärvi 4 1

Ruokolahti 7 3

Savitaipale 11 4

Savonlinna 1 0

Taipalsaari 10 4

Turku 1 0

Virolahti 9 3

Ei ilmoitettu 6 2

Total 267 100



Maaseudun tilan ja kehityksen barometri – tulokset 
(asteikko 4-10)
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Barometrikysymysten 
vastausprofiilit

Esimerkki Pohjois-Karjalasta



Barometrikysymyksiin 
vähintään arvonsanan 
seitsemän (7) antaneiden 
osuudet
- Merkittävimmät erot 

Kaakko vs. Uusimaa



Kehittämiskohteet



”Mitkä ovat mielestäsi 
kolme tärkeintä 
kehitettävää asiaa 
Uudenmaan 
maaseudun elinvoiman 
vahvistamiseksi?” 
(vapaa sana)

Kuvio. Esitetyt kehittämiskohteet teemoittain



Poimintoja 
vastaajaryhmien 
näkemyksistä 
(perustuu 
väittämiin)

Yritykset/yrittäjät
• Yrittäjien tekemisen asenne on vahva maaseudulla
• Maaseudun yrittäjien yritysosaaminen on vahvaa
• Maaseudun toimintaympäristö on yrittäjäystävällinen

• Yrittäjien on helppo saada osaavaa työvoimaa
• Maaseudun yrityksillä on riittävästi asiakkaita
• Yritysten digitalisaation hyödyntäminen on riittävää

Alkutuottajat ja alan neuvojat
• Maa- ja metsätalouden ympäristöpäästöt eivät aiheuta merkittäviä ympäristöongelmia
• Yhteistyö maaseutuviranomaisten kanssa toimii hyvin

• Maa- ja metsätalousyrittäjien on helppo saada osaavaa työvoimaa
• Maa- ja metsätalousyrittäjyys on houkutteleva ala nuorille
• Maatalousyrittäjien investointitaso on riittävä kilpailukyvyn turvaamiseksi Kaakkois-Suomessa

Kuntapäättäjät
• Kunta tukee aktiivisia kyliä ja kyläyhdistyksiä
• Maaseutuelinkeinojen kehittäminen on keskeinen osa kunnan elinvoiman edistämistä

• Kunnassa panostetaan riittävästi haja-asutusalueiden kehittämiseen
• Kunnan maaseutualueiden kehitys on edennyt myönteiseen suuntaan

Kehittäjät
• Maaseututoimijoiden yhteistyö on menestymisen avain
• Maaseutualueiden kehitystä edistävät vahvasti julkiset tuet

• Maaseutuyritysten on helppo saada koulutettua ja osaavaa työvoimaa
• Osaavan työvoiman saatavuus, investointien taso ongelmia
• Maaseutuyritysten investointitaso on riittävä kilpailukyvyn säilyttämiseksi



Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimijat
• Korkean osaamisen siirtoa elinkeinoelämän tarpeisiin tulisi tehostaa maaseutualueilla
• Biotalousosaamisen koulutusta tulee kehittää laaja-alaisesti eri oppi- ja tutkimuslaitosten 

yhteistyönä

• Maaseutualueilla toimivien yritysten panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat 
riittäviä

• Yritysten osaamistason varmistamiseksi nykyiset koulutusmahdollisuudet ovat riittäviä

Järjestötoimijat
• Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on merkittävä rooli maaseudun kehittymisessä
• Yhdistys- ja järjestötoiminnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa maaseudun monien sosiaalisten 

ongelmien ratkaisuun

• Maaseudun yhdistys- ja järjestötoimintaan saadaan helposti mukaan uusia jäseniä
• Maaseudun yhdistys- ja järjestötoiminta on harrastustoimintaa eikä siitä pidä tehdä 

ammattimaista toimintaa

Tiedonvälittäjät
• Maa- ja metsätaloudella on tunnustettu vahva asema elinkeinona Kaakkois-Suomessa
• Maaseutuelinkeinojen kehittäminen on keskeinen osa kunnan elinvoiman edistämistä

• Kuntien päätöksenteossa painotetaan maaseutualueiden merkitystä tärkeänä elinvoimatekijänä
• Kaakkois-Suomen maaseutu on valtakunnallisesti tunnettu

Poimintoja 
vastaajaryhmien 
näkemyksistä 
(perustuu 
vastauksista 
väittämiin)



Pohdintaa Kaakkois-Suomen 
maaseutuluotaimen havainnoista
• Kaakkois-Suomen maaseuturakenne on monipuolinen: kattavasti syvää maaseutua, kaupungin läheistä maaseutua kuin 

kaupungin kehysalueitakin (joissa myös maaseutumaisia piirteitä). Lisäksi Kaakkois-Suomen maakunnat ovat kaupunki-
maaseutuprofiileiltaan verraten yhtäläiset. 

➢ Hyvä lähtökohta linjata tärkeitä maaseudun kehittämistoimia Kaakkois-Suomen erilaisilla maaseuduilla. 

➢ Väliarviointi: ”Kaakkois-Suomessa olisi tarvetta maaseudun kehittämistyön konseptin kirkastamiselle… 
Kehittämiskonseptin kirkastamisen ei tarvitse tarkoittaa niinkään ulosvalintaa, vaan olennaisen löytämistä… Toisaalta 
kehittämiskärjen tai -kärkien ei tarvitse edustaa tiettyä toimialaa, vaan voidaan puhua myös tietyntyyppisen 
liiketoiminnan tai toimintatavan ympärille kietoutuvista verkostoista tai klustereista.”

• Metsäsektori Kaakkois-Suomessa tärkeä kivijalka. Ei ehkä painoarvonsa mukaisesti tule esille Luotain -kyselyn vastauksissa? 
Onko metsäteollisuus alueella niin vahvasti suurteollisuusvetoista, ettei ”pienimuotoiselle” toiminnan kehittämiselle ja 
syntymiselle ole sijaa/tunnisteta? Mikä on metsänomistajien merkitys alueiden elinvoimalle, entäs metsäpalvelu- ja muu 
alan yrittäjyys, mitä siirtyminen fossiilitaloudesta kierto- ja biotalouteen tarkoittaa Kaakon kannalta?

• Yritystuen kysyntä Kaakkois-Suomen maaseudulla ollut maltillista. 

➢ Investoinnit ovat vastaajien mukaan riittämättömiä kilpailukyvyn turvaamiseksi (alkutuottajat, yritykset, kehittäjät).

➢ Yritysten mukaan tekemisen asenne on kuitenkin maaseudulla vahvaa ja yritysilmapiiri hyvä. Miten tämä hyvä vire 
saadaan realisoitumaan investoinneiksi ja kehittämistoiminnaksi (millaiset välineet, millaiset toimet jne)?



• Maaseudun palveluyrittäjyyden niukkuus tulee eri yhteyksissä esille. Sen tila nähdään heikkona maaseutualueilla, 
mutta kehittäminen tärkeänä. Onko kehittäminen realismia, missä määrin, miltä osin, millaisilla alueilla? 

➢ Maaseutukatsaus 2017: Teollistamisen perusajatus pätee edelleen vähenevän väestön maaseutualueiden 
kehittämisessä: ”Työpaikkoja kannattaa pyrkiä luomaan toimintoihin, jotka eivät riipu paikallisesta kysynnästä 
ja alueen omasta väestöpohjasta” (Luku: Satavuotias suomalainen maaseutu)

• Kymenlaakso ja Etelä-Karjala eivät ole ”mökkeilymaakuntien” kärkeä, mutta alueella on yksittäisiä 
kärkimökkikuntia (Kouvola, Ruokolahti, Luumäki)  

➢ Paikkariippumattoman työn edistäminen, tietoliikenneyhteydet, maaseudun arjen toimivuus silloin tärkeitä 

➢ Maaseudun kuntakeskukset tässäkin solmukohtina -> maaseututaajamien elinvoima!

Pohdintaa Kaakkois-Suomen 
maaseutuluotaimen havainnoista



Kaakkois-Suomen maaseutuluotaimen jatko
• Analyysi jatkuu/tarkentuu (jakauma- ja vastaajaryhmäkohtaista analyysia, kehittämiskohteiden 

sisällönanalyysia avoimista vastauksista…)
• Luotaimen kertomasta peruskuvaus (pari-kolme diaa tulokset/päätelmät)
• Raportti ja ”tulosten jatkotyöstäminen toimenpiteiksi” - työpaja syksyllä?

Maaseutuluotain – toimintatavassa korostuu alueellisuus, paikallisuus 
ja paikallistuntemus!

Johtopäätösten tekeminen
• Mitä tulokset tarkoittavat alueen kannalta? Mitä tästä opitaan? 
• Millaista painoarvoa vastaukset saavat? Missä foorumeissa? Kenen edistäminä?
• Mitä johtopäätöksiä aineistoista pitäisi tehdä ja ketkä sen tekevät?
• Miten viedä hyvät ideat/ajatukset ja toiveet käytäntöön?

Tiedottaminen tuloksista ja toimintatavan juurruttaminen alueelle (jos koetaan tarpeelliseksi)

Luotain on alueen toimijoiden yhteisponnistus maaseudun näkyvyyden lisäämiseksi ja 
sen kehittämisen ja kehittymisen edistämiseksi!


