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1. Mikä maaseutuluotain?
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Miksi? 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

• 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 lähestymistapa 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
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Maaseutuluotain
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2. Uudenmaan
maaseudut
(Aluetypologia 2013, Syke)
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Aluetyyppi
Henkilöä

(lkm)
Osuus

(%)

Sisempi ja ulompi
kaupunkialue 1 363 756 81,6 %

Kaupungin kehysalue 145 589 8,7 %

Kaupungin läheinen
maaseutu 60 579 3,6%

Ydinmaaseutu 20 201 1,2 %

Maaseudun
paikalliskeskukset 49 507 3,0 %

Harvaan asuttu maaseutu 441 0 ,0

Tuntematon 30 951 1,9

YHTEENSÄ 1 671 024 100

Kaupunki- ja maaseutualueiden väestö (Aluetypologia SYKE 2013)

• Kaupunkialueella asuu 82 % Uudenmaan väestöstä, kaupungin kehysalueella 9 %.
• Maaseutualueilla asuu liki 131 000 ihmistä.

Taulukko 1. Uudenmaan väestö kaupunki-maaseutu –
jaolla  (31.12.2018)

Tilastolähde: Tilastokeskus
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Kaupungin läheinen
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Väkiluku Uudellamaalla 2007-2018 indeksilukuna (vuosi 2007 = 100).

Väkiluku

Tilastolähde: TK, Maaseutuindikaattorit

• Uudenmaan väkiluku on kasvanut noin 13 % vuosina 2007-2018.
• Väestönkasvu on ollut voimakkainta kaupungissa ja kehysalueella.
• Väestönkasvu on hiipunut maaseutualueilla. Jyrkintä lasku on ollut harvaan asutulla maaseudulla.
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Etätyö ja pendelöinti
• Pendelöinnillä tarkoitetaan asuinkunnan ulkopuolelle suuntautuvaa työmatkaliikennettä. Nettotulovirralla

puolestaan kotikuntansa ulkopuolella työssäkäyvien yhteenlaskettua ansiotuloa.
• Asuinkunnassaan työssäkäyviä on eniten Helsingissä, Raaseporissa ja Hangossa.
• Nettotulovirta suuntautuu maaseutualueille, etenkin kaupungin läheiselle maaseudulle.
• Vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaista oli saatavilla 54 %:iin pääkaupunkiseudun kotitalouksista ja 49 %:iin

muun Uudenmaan kotitalouksista vuoden 2018 lopussa. Vaihtelua pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien
välillä oli kuitenkin paljon (0 - 82 %).

Asuinkunnassaan työssä käyvien osuus kaikista kunnan työllisistä v.
2016.
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Tilastolähde: TK, Maaseutuindikaattorit
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Matkailu
• Vuonna 2018 Uudellamaalla oli 380 majoitustoimialan yritystä, mikä on noin 16 % koko maan luvusta.

Vuokramökkejä oli kesäkuussa 2019 noin 300 kappaletta.
• Kotimaan matkailijoiden yöpymisten määrä maaseutualueille on vähentynyt, mutta ulkomaisten

yöpymisten määrä on kasvanut yli 30 000:lla.
• Maaseutualueilla yöpyi 285 092 henkilöä ja kaupunkialueilla 6 163 994 henkilöä vuonna 2017.

Tilastolähde: TK, maaseutuindikaattorit
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Vapaa-ajan asuminen

• Selkeällä enemmistöllä Uudenmaan
kuntien kesämökeistä on
ulkopaikkakuntalainen omistaja.

• Poikkeuksena ovat Helsingissä ja
Vantaalla sijaitsevat kesämökit, joista
yli puolet on paikkakuntalaisten
omistamia.

Tilastolähde: Tilastokeskus, maaseutuindikaattorit

Paikkakuntalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten mökit kunnittain Uudellamaalla, %.
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3. Maaseutuluotaimen kyselyn
tulokset?

12



3a. Kyselyn kohdejoukko ja vastaajat
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ALUEEN KEHITTÄJÄT
Maaseutuasiamiehet ja -johtajat, Metsäkeskuksen ja ProAgrian asiantuntijat, maakuntaliitot ja maakuntien yhteistyöryhmät,

kaupungin- ja kunnanjohtajat, Leader-ryhmien hallitukset

ALUEEN KEHITTÄJÄT
Maaseutuasiamiehet ja -johtajat, Metsäkeskuksen ja ProAgrian asiantuntijat, maakuntaliitot ja maakuntien yhteistyöryhmät,

kaupungin- ja kunnanjohtajat, Leader-ryhmien hallitukset

MAA- JA METSÄTALOUSYRITTÄJÄT JA ALAN NEUVOJAT
Nuoren viljelijän tukea saaneet, maatalouden investointitukea saaneet

MAA- JA METSÄTALOUSYRITTÄJÄT JA ALAN NEUVOJAT
Nuoren viljelijän tukea saaneet, maatalouden investointitukea saaneet

YRITTÄJÄT (MUU TOIMIALA), YRITYKSEN TYÖNTEKIJÄ TAI YRITYSNEUVOJA
Hanketukea saaneet, yrittäjäjärjestöt, paikalliset kehitysyhtiöt ja yhdistykset
YRITTÄJÄT (MUU TOIMIALA), YRITYKSEN TYÖNTEKIJÄ TAI YRITYSNEUVOJA
Hanketukea saaneet, yrittäjäjärjestöt, paikalliset kehitysyhtiöt ja yhdistykset

VIRANHALTIJAT TAI POLIITTISET PÄÄTTÄJÄT
Kaupungin- ja kunnanvaltuutetut, maakuntavaltuuston jäsenet, kuntien elinkeinovastaavat

VIRANHALTIJAT TAI POLIITTISET PÄÄTTÄJÄT
Kaupungin- ja kunnanvaltuutetut, maakuntavaltuuston jäsenet, kuntien elinkeinovastaavat

KOULUTUS-, TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMIJAT
Soveltuvien alojen asiantuntijat sekä opetusorganisaatioiden johto, Luonnonvarakeskus

KOULUTUS-, TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMIJAT
Soveltuvien alojen asiantuntijat sekä opetusorganisaatioiden johto, Luonnonvarakeskus

JÄRJESTÖ- TAI YHDISTYSTOIMIJAT
Kyläyhdistysten puheenjohtajat, kyläasiamies

JÄRJESTÖ- TAI YHDISTYSTOIMIJAT
Kyläyhdistysten puheenjohtajat, kyläasiamies

TIEDONVÄLITTÄJÄ
Paikallislehtien päätoimittajat ja/tai toimituspäälliköt

TIEDONVÄLITTÄJÄ
Paikallislehtien päätoimittajat ja/tai toimituspäälliköt

Luotain- kyselyn kohdejoukko
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Kyselyyn vastanneet
• 545 vastausta
• Taulukossa vastaajat kunnittain (538 kpl)
• Kartassa vastaajat sijoitettu heidän asuinpostinumeron perusteella Uudellemaalle (496 kpl)
• Miehiä 55 %, naisia 43 %, 2% ei vastannut
• Ikäjakauma:

o 15-29- vuotiaat: 3 %
o 30-49- vuotiaat: 33 %
o 50-64- vuotiaat: 44 %
o 65 ->  19 %
o Ei tietoa 1 %
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3b. Barometri
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Maaseudun tilan ja kehityksen barometri – tulokset
(asteikko 4-10)
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Palvelut ja sujuva arki

Maaseudun tila ja kehitys

Työ, osaaminen ja elinkeinot

Asuminen ja ympäristö

Teemat

Lohko 1 (11 kpl)
”Huonot arvosanat, suuri hajonta”

Lohko 2 (7 kpl)
”Hyvät arvosanat, suuri hajonta”

Lohko 3 (14 kpl)
”Huonot arvosanat, pieni hajonta” Lohko 4 (7 kpl)

”Hyvät arvosanat, pieni hajonta”

Barometrin
vastausten
keskiarvo (x-
akseli) ja hajonta
(y-akseli).
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Barometrin
vastausten keskiarvo
(x-akseli) ja hajonta
(y-akseli).

• Eri toimijoiden yhteistyö maaseutukehittämisessä

• Maaseutualueiden kyky uusiutua muutoksessa

• Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen toimivuus

• Paikallisten kehittämistarpeiden tunnistaminen

• Paikallisten kehittämisvahvuuksien tunnistaminen

• Luonnonvarojen monipuolinen kaupallinen hyödyntäminen

• Yritystoiminnan kehitystilanne maaseutualueilla

• Maaseutualueiden yritysten kansainvälistyminen

• Palveluyrittäjyyden tila maaseutualueilla

• Yritystoiminnan kyky uusiutua muutoksessa maaseutualueilla

• Uuden osaamisen siirtyminen maaseutualueiden elinkeinoelämän
tarpeisiin

• Maatilojen ja yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosten eteneminen
maaseutualueilla

• Yksityisten palvelujen saatavuus maaseutualueilla

• Tulo- ja paluumuuton vaikutus maaseudun elinvoimaan

Lohko 3 (14 kpl)
”Huonot arvosanat, pieni hajonta”
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Barometrin
vastaukset
vastaajaryhmittäin

Kehittäjät (n=103)
Maa- ja metsätalousyrittäjät (n=96)
Muut maaseutuyrittäjät (n=113)
Kuntatoimijat (n=131)
Yhdistystoimijat (n=102)

* Ero tilastollisesti merkitsevä p<0.05



3c. Kehittämiskohteet
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Monipuolisen hevostalouden edistäminen
Lammastalouden ja vuohitalouden kehittäminen

Kaupunkiviljelyn edistäminen
Maidontuotannon kehittäminen

Lihantuotannon edistäminen
Puun energiakäytön lisääminen

Saariston elinvoimaisuuden parantaminen
Yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistäminen (voittoa tavoittelematon)

Teollisen tuotannon edistäminen
Avomaapuutarhatuotannon lisääminen

Yritysten kansainvälistämisen edistäminen
Vesihuollon rahoittaminen

Luomutuotannon lisääminen
Mehiläistalouden edistäminen

Paikalliskulttuurin edistäminen ja hyödyntäminen
Luonto- ja riistayrittäjyyden edistäminen
Erikoiskasvien laajamittaisempi kasvatus

Jakamis- ja kiertotalouden edistäminen
Hiilinielujen ja -varastojen kasvattaminen

Metsä- ja biotalouteen liittyvän yrittäjyyden edistäminen
Maisemanhoitoon ja luonnon monimuotoisuuteen panostaminen

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Luonnontuotealan keräilyn ja jatkojalostuksen kehittäminen (mm. luonnonyrtit,…

Luonnonvarojen, maa-ainesten ja kallioperän kestävän käytön edistäminen
Jatkojalostettujen elintarvikkeiden viennin edistäminen

Pellon kasvukunnon parantaminen
Maaseutumatkailun edistäminen

Maaseudun saavutettavuuden parantaminen
Perinteisen maaseutumiljöön säilyttäminen

Uusien palvelujen järjestämistapojen kehittäminen
Kestävien asumisratkaisujen ja puurakentamisen edistäminen

Maaseudun työvoiman saatavuuden edistäminen
Tietoliikenneyhteyksien rahoittaminen

Elintarvikkeiden jatkojalostuksen kehittäminen
Maataloustuotteiden tilakohtainen jatkojalostus ja maatilojen suoramyynnin…

Ihmisten osallistaminen paikalliseen kehittämiseen
Hajautetun energian tuotannon ja uusien energiaratkaisujen edistäminen

Paikkariippumattoman tietotyön edistäminen
Vesien tilan parantaminen

Maaseudun arjen toimivuus - peruspalveluiden turvaaminen
Lähiruuan saatavuuden edistäminen

Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei tärkeä En osaa sanoa
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Kehittämiskohteet,
yhteenveto
teemoista
(n = 540-542)



”Mitkä ovat
mielestäsi kolme
tärkeintä
kehitettävää asiaa
Uudenmaan
maaseudun
elinvoiman
vahvistamiseksi?”
(luokiteltu avoimista
vastauksista)

Kuvio. Esitetyt kehittämiskohteet teemoittain/aiheittain sekä niiden mainitsemisjärjestys (ensimmäisenä, toisena,
kolmantena)

23



4. Loppupohdinnat
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Havainto 1) MAASEUTUYRITYSTEN OSAAMISEN LISÄÄMINEN

Maaseutu on TKI-toiminnan ulkokehällä. Tietoa, uutta oppia, uutta teknologiaa jne. on eri tavoin siirrettävä. Osaamisen siirtämisen ja
siirtymisen ongelmista ollaan huolissaan: ”Osaaminen siirtyminen maaseudun elinkeinoelämän hyödynnettäväksi”, arvosana 6,3.

o Miten tietoa ja osaamista siirretään
Maaseutuohjelman yhteistyötoimenpiteet: (tp 16): 1) aktivointihanke, 2) tiedonhankintahanke, 3) tuotteiden, palvelujen ja
prosessien kehittämishanke, 4) yritysryhmien kehittämishanke
Uudet foorumit ja tilaisuudet eri ryhmien kohtaamiseksi tärkeitä
Eri rahastojen, eri rahoituskanavien ja eri toimijoiden yhteistyön lisääminen

o Miten yritysryhmäytymistä edistetään? (Arviointi)
”Yritysryhmähankkeita on rahoitettu vähän… Uusimaa on Suomen paras alue pienimuotoisen yritystoiminnan harjoittamiselle,
koska alueella on valtavasti ostovoimaa. Yleistyvän yksinyrittäjäjoukon verkostoitumista ja kriittisten massojen syntymistä sekä
laajoille markkinoille pääsyä voitaisiin tehokkaasti edistää nimenomaan yritysryhmähankkeilla… ”

Havainto 2) MAASEUTUTAAJAMIEN ELINVOIMAN NOSTAMINEN

Kirkonkylät tai maaseudun keskustaajamat luovat perustan maaseudun palvelurakenteelle. Näihin vakituiset asukkaat, vapaa-ajan
asukkaat, matkailijat ja erinäiset satunnaiset pistäytyjätkin tukeutuvat. Barometri osoitti Uudenmaan maaseututaajamien olevan
verraten hyvässä tilanteessa.

Kehittämiskohteissa kaivattiin peruspalveluihin huomion kiinnittämistä. Kehittäjät ja kuntapäättäjät näkivät tilanteen
parhaimpana, kun taas maa- ja metsätalousyrittäjät heikoimpana.
Kuntien vahvempi rooli kehittämistoiminnassa siirryttäessä elinkeinopolitiikasta laajempaan elinvoimapolitiikkaan.
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Havainto 3) MAASEUTUJEN NÄKYVYYDEN EDISTÄMINEN

Lähtökohtaisesti Uudenmaan maaseudun mainetta pidetään yksimielisesti hyvänä. Väliarvioinnin mukaan ” Leader-ryhmien ja
ELY-keskuksen yhteistyö toimivaa ja synergiaa hyödyntävää …Jos näiden keskeisten toimijoiden osalta halutaan hakea
kehittämiskohteita, ne voisivat löytyä Uudenmaan maaseutualueen profiilin ja näkyvyyden yleisestä nostamisesta
medianäkyvyyttä hallitsevan pääkaupunkiseudun varjosta.”

Maakunnan alueprofiilien erilaisuuden esilläpito (eri vaikutustasot: paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen, EU)?
Maaseutuohjelman tunnettuuden nosto, mitä pidetään yksimielisesti hyvin heikkona, on tästä näkökulmasta hyvinkin
olennaista.

Havainto 4) UUDENMAAN MAASEUTUJEN SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMINEN
Uudenmaan maaseutualueiden osittaiset saavutettavuusongelmat ja siihen liittyvä puutteellinen infrastruktuuri tulee esille
Maaseutuluotaimen eri vaiheissa ja yhteyksissä. Maaseutualueiden kehittämiselle asian vaikutus on laaja ja moniulotteinen.
• Palveluyrittäjyyden nykytilaa pidetään heikkona (barometri 6,4), mutta ”Maaseutualueet voisivat tarjota myös tietyillä

palvelusektoreilla nykyistä enemmän mahdollisuuksia. Tähän laaja väestöpohja, alueen kansainvälinen houkuttelevuus ja
korkea tulotaso antavat hyvän lähtökohdan.” (väliarviointi).

• Tämän teeman kehittämisellä voidaan vaikuttaa mm.
Palveluyrittäjyyden edistämiseen
Matkailun kehittämiseen: ulkomaisten matkailu maaseutualueilla trendimäisessä kasvussa (tilastot)
Maaseutualueiden markkinointiin niin pysyvän kuin vapaa-ajan asumisen kohteena
Paikkariippumattoman tietotyön tukemiseen



Kiitos!


