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LU K I J A L L E

Harvaan asutun maaseudun verkosto on tässä strategiassa tunnistanut alueen mahdollisuudet ja näkee tulevaisuuden yhteiskunnan moni-ilmeisenä, monikeskuksisena, verkottuneena ja älykkäänä. Suomi voi olla esimerkki siitä, miten kaupungistuminen ja elinvoimainen
maaseutu ovat yhtä aikaa läsnä. Harvaan asutun maaseudun strategiaa tarvitaan tuomaan
nämä mahdollisuudet esille. Lisäksi sitä tarvitaan, jotta selvitään harvaan asutun maaseudun haasteista. Näitä ovat pitkään jatkunut väestön väheneminen ja vanheneminen, huoltosuhteen heikkeneminen, palvelujen keskittyminen ja työpaikkojen väheneminen.
Politiikkatoimenpiteiden vaikutukset ovat voimakkaimmat harvaan asutulla maaseudulla.
Harvaan asutun maaseudun erityisolosuhteet onkin huomioitava politiikkatoimenpiteiden
valmistelussa. Maaseutu ei sinällään tarvitse erityiskohtelua. Uskomme, että mitä paremmat edellytykset ihmisillä on esimerkiksi yritystoimintaan Suomessa yleensä, sitä paremmat
mahdollisuudet siihen on myös maaseudulla. On kuitenkin tärkeää, että lähtökohdat ovat
tasavertaiset.
Hajautetun yhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen on paremmat edellytykset nyt
kuin koskaan aiemmin, johtuen nopeista tietoliikenneyhteyksistä. Hajautetun Suomen malli hyödyttää sekä maaseutua että kaupunkeja. Mallissa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä
biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin, synnyttäen sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa. Kun työpaikkoja on koko Suomessa, muuttoliike pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin on hallitumpaa ja asuntojen hinnat
ja vuokrataso pysyvät kohtuullisena. Myöskään maaseudun kiinteistöjen arvo ei romahda.
Epävarmuuden ja levottomuuksien lisääntyessä maailmalla pystymme huolehtimaan huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta.
Harvaan asutun alueen ihmiset haluavat olla vaikuttamassa Suomen tulevaisuuteen. Kestävää ajattelua on, että raaka-aineita tuottaville alueille jää biotaloudesta kohtuullinen ja oikeudenmukainen korvaus. Hajautettu malli ottaa maamme voimavarat käyttöön älykkäästi,
kasvattaa vientiä ja tuottaa hyvinvointia kaikille suomalaisille.
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Harvaan asutun maaseudun merkitys näkyy eri tahojen suunnitelmissa. Alueen resurssit
ovat keskiössä Sitran syksyllä 2016 julkaisemassa kiertotalouden tiekartassa. Maaseudun
elinvoimaisuutta, ympäristön säilymistä, luonnonvarojen hallitsemista, kannustamista ilmastotoimenpiteisiin sekä osaamisen ja innovaatioiden vauhdittamista korostetaan Corkin julkilausumassa (2016) ”Parempi elämä maaseutualueilla”. Lisäksi siinä otetaan kantaa
politiikkatoimenpiteiden ja niiden vastuullisuuden parantamiseen. Tulevassa koheesiopolitiikassa harvaan asutuilla alueilla tulisikin olla eritysasema. Arktisten alueiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa ja Pohjois-Suomesta löytyvää arktisella alueella toimimiseen liittyvää
osaamista tulee hyödyntää. Tätä tukee myös OECD:n raportti, jossa todetaan, että Suomen,
Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden geopoliittisen ja taloudellisen merkityksen kasvavan
kansallisesti ja EU:ssa lähitulevaisuudessa.
Harvaan asutun maaseudun strategian tavoitteena on ensiksi antaa realistinen kuva harvaan asutun maaseudun tilasta ja tulevaisuudesta sekä sen erityisolosuhteista lyhyesti ja
tiiviisti kuvia ja kaavioita hyödyntäen. Toiseksi sen tavoitteena on kuvata niitä strategisia
toimenpiteitä, joilla harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.
Harvaan asutun maaseudun strategia on laadittu vuoden 2016 aikana. Tietoa harvaan asutun nykytilanteesta ja kehityksestä on hankittu tilastoista, ministeriöistä, maakuntastrategioista sekä eri tutkimuksista. Näkemyksiä strategian sisältöön ja toimenpiteisiin on saatu
etätyöpajoista, joihin on osallistunut harvaan asutun maaseudun verkoston asiantuntijaryhmän lisäksi Maaseutupolitiikan muiden verkostojen erityisasiantuntijoita ja Maaseutupolitiikan neuvoston jäseniä. Strategiaa on prosessin aikana kommentoinut edellä mainittujen
henkilöiden ja heidän organisaatioidensa lisäksi monet harvaan asutun maaseudun kehittämisen tärkeäsi kokevat tahot ja henkilöt eri puolilta Suomea. Näiden pohjalta strategian on
koostanut Harvaan asutun maaseudun verkoston erityisasiantuntija Tarja Lukkari. Kiitokset
kaikille strategian tekoon osallistuneille.
Helmikuussa 2017

Kimmo Tiilikainen
maatalous- ja ympäristöministeri
puheenjohtaja, Maaseutupolitiikan neuvosto

Christell Åström
pääsihteeri
Maaseutupolitiikan neuvosto

Tytti Määttä
puheenjohtaja
Harvaan asutun maaseudun verkosto

Tarja Lukkari
erityisasiantuntija
Harvaan asutun maaseudun verkosto
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1 Harvaan asuttu maaseutu
osa Suomen kilpailukykyä
Harvaan asuttu maaseutu on kansallinen rikkaus, sillä alueella sijaitsee valtaosa Suomen
luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista. Harvaan asutun maaseudun strategiaan 2017–2020 on koottu keskeisimmät toimenpiteet, jotka tulee toteuttaa, jotta harvaan
asutun maaseudun potentiaali saadaan hyödynnettyä.
Visio: Harvaan asutulla maaseudulla on runsaasti luonnonvaroja, joiden hyödyntäminen lisää alueen mahdollisuuksia mm. kasvavan biotalouden kautta. Hyvin hoidettu
maisema lisää viihtyisyyttä ja vetovoimaa asuinympäristönä. Harvaan asutulla maaseudulla asuminen ja eläminen on monipuolista. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti yhteisönsä kehittämiseen. Kaikkien saatavilla on nopeat ja kohtuuhintaiset tietoverkot.
Uudenlaiset tavat tuottaa palveluja mahdollistaa hyvinvoinnin, asumisen, yrittämisen
sekä sujuvan arjen.

Kuva 1. Harvaan asutun maaseudun strategian rakenne
KUMPPANUUS
– Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen
luottamuksellinen vuorovaikutussuhde
– Mahdollistaa alueella olevien resurssien kustannustehokkaan hyödyntämisen
PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN
– Toimintatapa, joka perustuu paikallisiin resursseihin
– Toimijoiden, verkostojen ja uusien tekijöiden löytäminen
yli sektorirajojen
– Yhteisöllisyyden, vahvan sosiaalisen pääoman ja yhteisen
tahtotilan korostaminen
OSAAMINEN
– Osaamisen lisääminen ja vahvistaminen koulutuksella ja
tiedonhankinnalla
– Innovaatiotoiminnan kehittäminen
MAASEUTUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
– Maaseutuun kohdistuvien vaikutusten arviointi ja
seuranta päätöksenteossa, yhteiskunnan rakennemuutoksissa ja ohjelmissa

10
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Kuva 2. Harvaan asutun maaseudun strategian sisältö
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Kuva 3. Suomen kaupunki-maaseutu-alueluokitus (Helminen ym. 2014)
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1.1

Merkitykselliset 68 % Suomen pinta-alasta

Faktoja harvaan asutusta maaseudusta: Kattaa 68 % Suomen pinta-alasta ja 5,3 % Suomen
väestöstä, joka tarkoittaa 293 442 henkilöä (2015). Väestöstä alle 18-vuotiaita on 17,2 %
(koko maa 20,7 %) ja yli 65-vuotiaita 30 % väestöstä (koko maa 20,5 %). Asukastiheys vuonna 2014 oli 2,52 asukasta/km2 (koko maa 18,01). Suomessa on yli 50 kokonaan harvaan
asuttua kuntaa ja noin 120 osittain harvaan asuttua kuntaa (kuntia Suomessa 311).
Yhden kunnan sisällä voi olla jopa kaikkia aluetyyppejä – harvaan asutun maaseudun
alueiden tilanne on haasteellinen. Harvaan asutun maaseudun alueet ovat erilaisia, vahvuuksineen ja heikkouksineen.

1.2 Toimintaympäristöä raamittavat uudistukset
Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä
Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisen työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta,
ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja
muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019. Tämä tuo myös mahdollisuuksia kokeilujen ja uudenlaisten toimintatapojen myötä. Maakuntamalli käynnistyy 1.1.2019. Sen
tuomat rakenneuudistukset on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva 4. Maakuntien tehtävät ja uusi sote-malli (VM ja STM 2016)
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Mahdollisuudet

Haasteet

MAAKUNTAUUDISTUS

Maakuntauudistuksen jälkeen on mahdollista, että
sekä valtionhallinnon että sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat ja tukipalvelut keskittyvät. Tämä
heikentäisi taloutta niissä kunnissa, joista palvelut
ja työpaikat siirtyvät maakunnille.
– Huom. Maakuntien erilaistuminen maakuntauudistuksessa ja maakuntien erilaiset mahdollisuudet
toimia palvelujen järjestäjinä.

Maaseudun näkökulma saadaan mukaan maakuntiin rakennettaviin kasvupalveluihin sekä tulevaan
aluekehittämisjärjestelmään mm. maaseutuvaikutusten arviointia hyödyntämällä.

SOTE-UUDISTUS

Harvaan asuttu maaseutu ei ole kaikkialla
markkinaehtoisesti kiinnostava alue. Haasteina
on, löytyykö palvelujen tuottajia ja toteutuuko
valinnanvapaus harvaan asutulla maaseudulla?
Oleellista on kuitenkin se, että palvelujen laatu
voidaan taata ja palvelut ovat saavutettavissa.
Jos palvelut etääntyvät ja keskittyvät esimerkiksi
pienten terveyskeskusten tai -asemien lakkautusten
myötä, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
heikkenee.

Tuo uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan.
Palvelunjärjestäjällä resursseja halutessaan järjestää
palvelut myös maaseudulle.
– Palvelujen osalta yhdenvertaisuus kasvaa.
Uusia tapoja palvelujen tuottamiseksi otetaan
käyttöön mm. digitalisaatio, hajautetut mallit,
kumppanuus.

LÄHIDEMOKRATIA JA KUMPPANUUS

Maakuntavaltuusto valitaan maakuntavaaleilla,
jolloin pienet kunnat voivat jäädä kokonaan ilman
valtuutettuja. Miten huolehditaan siitä, että pienten
kuntien ja harvaan asuttujen alueiden tarpeet huomioidaan? Jos kuntien koko kasvaa roolin muuttuessa, suurten kuntien alueelta löytyy myös harvaan
asuttuja alueita. – Miten kunnan sisällä otetaan
harvaan asuttujen alueiden tarpeet huomioon?
Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen
yhteistyö edellyttää toimijoita. Löytyykö harvaan
asutulla maaseudulla niitä?

Maakunnissa on päätöksentekoon osallistuva
maaseutulautakunta sekä korkean profiilin maaseutuyksikkö.
Kuntien tehtäviksi jää mm. elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen, tärkeää nähdä maaseudun
mahdollisuudet tässä yhteydessä.
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2 Harvaan asutun maaseudun
kehitystrendejä
2.1 Vapaa-ajan asukkaiden merkitys kasvaa
Kuva 5. Harvaan asutun maaseudun väestötietoja ja kehityssuuntia vuonna 2014, vuoden 2015 tiedot merkitty
erikseen (Tilastokeskus)

293 442 hlöä (2015)

Kausiväestö
Muuttoliike
48 % asukkaista (koko maa 9,9 %) Kuntienvälinen nettomuutto -2919

Huoltosuhde 0,73

Monipaikkaisuus
Kesämökkejä 388 kpl. / 1000 as.

Vakituinen väestö

(koko maa 5 487 308)
• vähenee ja vanhenee
• miesvaltaistuu
(koko maa 0,57)
Heikkenee

• määrä kasvaa
• lisäävät alueen palvelujen tuotantoa

Maahanmuutto lisääntyy

Yhteisöllisyys
Merkitys kasvaa
asutuksen harvetessa
ja väestön vanhetessa

(koko maa 91 kpl / 1000 as.)
• merkitys kasvaa
• uhkana kiinteistöveron kasvu

Haasteita kuntatalouteen
• Työvoimapula, työvoiman ja avointen työpaikkojen kohtaanto
• Verotulot vähenevät
• Palvelujen tarve kasvaa

Kuva 6. Harvaan asutun maaseudun väestömäärän ja väestöosuuden kehitys 2000-luvulla (Tilastokeskus)
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Kuva 7. Alle 18-vuotiaiden, 18–65-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden osuudet harvaan asutun maaseudun väestöstä
2000-luvulla (Tilastokeskus)
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Kuva 8. Kausiväestökartta (Czeslaw, Pitkänen, Lehtonen 2016 )
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2.2 Palvelutuotantoon uusia käytäntöjä
2.2.1 Hyvinvointi ja terveys alueellisesta näkökulmasta
Väestön hyvinvointi ja terveys vaihtelevat alueittain Suomessa. Elämänlaatunsa hyväksi
kokevia on enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla, mutta itsensä onnelliseksi tuntevien osuus on kuitenkin suurin harvaan asutulla maaseudulla (Saarsalmi ym. 2014).

Kuva 9. Yllä: Kokenut itsensä onnelliseksi viimeisen 4 viikon aikana (Saarsalmi ym. 2014). Alla: Suomen kuntien erot
sairastavuudessa. (Koskinen ja Härkänen 2015)
Kokevat itsensä onnelliseksi (%)
Kaupunki-maaseutu-alueet 2013
Suomi
Sisempi kaupunkialue
Ulompi kaupunkialue
Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
Kaupungin läheinen maaseutu
Ydinmaaseutu
Harvaan asuttu maaseutu
01

02

03

04

Prosenttia
ATH 2013, THL

05

06

Paras 10%
10. - 25. persentiili
Kvartiiliväli (50% kunnista)
75. - 90. persentiili
Huonoin 10%
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Työkykynsä heikentyneeksi kokevien osuudet ovat suurempia maaseudulla kuin kaupungeissa. Osuus on suurin harvaan asutulla maaseudulla. THL:n sairastuvuusindeksi on korkein harvaan asutulla maaseudulla ja koettu terveys on matalampi maaseudulla kuin kaupungeissa (Saarsalmi ym. 2014).
Maaseudulle kohdistuvien terveyden ja hyvinvoinnin vajeiden vuoksi tarvitaan helposti saavutettavissa olevia sosiaali- , terveys- sekä terveyttä tukevia palveluja. Ongelmien
ennalta ehkäisyyn on kehitettävä matalan kynnyksen sosiaalipalveluja terveyspalvelujen
rinnalla.

2.2.2 Hajautettujen palvelumallien tarve kasvaa
Sosiaali- ja terveysmenojen osuus kuntien kustannuksissa vaihtelee Etelä-Suomen 40 prosentista Pohjois-Suomen 70 prosenttiin, mihin on syynä erot mm. väestön ikärakenteessa,
sairastavuudessa ja olosuhteissa. Eroja tasataan valtionosuusjärjestelmällä. Myös käytännöt ja toimintatavat vaihtelevat eri alueilla.
Palvelujen tuotannossa tulee huomioida harvaan asutun maaseudun reunaehdot, realiteetit ja resurssit. Tulevien maakuntien tulee kehittää ennakkoluulottomasti hajautettuja palvelumalleja, digitalisaatiota ja liikkuvia palveluja. Palvelujen saavutettavuus on turvattava
myös harvaan asutulla maaseudulla.

Kuva 10. Keskimääräiset etäisyydet (km) teitä pitkin tiettyihin palveluihin harvaan asutulla maaseudulla vuonna
2012 (Tilastokeskus)
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Kuva 11. Kehityssuuntia harvaan asutun maaseudun palveluissa
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2.2.3 Koulutus keskittyy – eriarvoisuus lisääntyy
Harvaan asutulla maaseudulla on mahdollista kouluttautua. Saavutettavuuden näkökulmasta perusopetuksen oppilaat eivät kuitenkaan ole tasa-arvoisessa asemassa suurten
kuntakohtaisten erojen vuoksi. Esimerkiksi Itä-Suomessa yli kolmannes kaikista perusopetuksen oppilaista kuljetettiin kouluun vuonna 2013. Lukiokoulutuksen saavutettavuus on
edelleen keskimäärin hyvä koko maassa, mutta Itä-Suomen ja Lapin alueen nuorilla on
heikoin tilanne lukioverkoston harvenemisen vuoksi. Yhä harvempi nuori voi opiskella
kotikunnassaan ylioppilaaksi. Ammatillisen koulutuksen osalta saavutettavuus (< 10 km)
vaihtelee Etelä-Suomen 88 prosentista Itä-Suomen alueen 63 prosenttiin. Ammatillisista
oppilaitoksista koulutusaloja on lakkautettu ja alavalikoima supistunut (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014).
Korkeakoulutuksen osalta etenkin sivutoimipaikkoja on lakkautettu viime vuosina. Uudet
oppimisen tavat, kuten etäopetus ja oppilaitosten verkostoituminen, tuovat uudenlaisia
mahdollisuuksia koulutukseen harvaan asutulla maaseudulla. Maakunnissa, joissa ylemmän tason oppilaitoksia ei ole lainkaan, alenee henkinen pääoma ja nuorten poismuutto
kiihtyy.
Vapaa sivistystyö ja kansalaisopistot tuottavat valtaosan maaseudun asukkaiden lisäkoulutuksesta ja harrastusmahdollisuuksista. Mm. ikääntyvä väestö, työttömät, eläkeläiset ja
työikäisetkin saavat kansalaisopistojen kursseilla edullista, virikkeellistä ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta opetusta ja toimintaa. Maahanmuuttajille järjestetään suomen kielen
opetusta. Lapset ja nuoret saavat kansalaisopistossa taiteen perusopetuksen opetusta
(yleinen oppimäärä). Lisäksi liikuntakursseja järjestetään kaikenikäisille. Kansalaisopisto ja
kunnan muut koulut tekevät tiivistä yhteistyötä, ja mm. koulutilat ja liikuntasalit ovat iltaisin kansalaisopiston käytössä.

2.2.4 Turvallisuudesta vastaavien viranomaisten resurssit vähenevät
Turvallisuuteen liittyviä haasteita lisäävät pitkät välimatkat, harva asutus ja turvallisuudesta vastaavien viranomaisten vähentyneet resurssit ja siten toimintojen keskittyminen. Pelastuspalveluiden saaminen paikalle saattaa harvaan asutulla maaseudulla kestää pitkiäkin
aikoja. Tärkeäksi turvallisuutta parantavaksi toiminnaksi on osoittautunut keskeisten turvallisuutta edistävien viranomaisten eli poliisin, pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen välinen viranomaisyhteistyö. Samoin kirkon, seurakuntien ja järjestöjen toiminta sekä omaehtoisen varautumisen merkitys kasvavat (Sisäministeriö 2014).
Poliisin kykyä tulla paikalle hälytystehtävissä kuvataan toimintavalmiusajalla. Toimintavalmiusaika mittaa aikaa kansalaisen hätäpuheluun vastaamisesta kaikkine viiveineen siihen
saakka, kun poliisin partio saapuu tehtäväpaikalle. Keskimääräisissä toimintavalmiusajoissa kiireellisissä tehtävissä valtakunnan keskiarvo on 9,3 minuuttia ja pisin aika Pohjanmaal-
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la 13,1 minuuttia (Helsinki 5,1 minuuttia). Todelliset toimintavalmiusajat ovat harvaan asutulla maaseudulla huomattavasti keskiarvoa suurempia (Sisäministeriö 2016).
Sopimuspalokunnat muodostavat pelastustoimen ensilähdön noin 90 %:ssa maan pinta-alasta. On tärkeää pitää huolta kustannustehokkaasta tavasta huolehtia pelastustoimesta koko maassa. Tämä edellyttää sopimuspalokuntien toimintaedellytyksistä huolehtimista. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää (Sisäasiainministeriö
2012).
Yksin asuvien ikääntyneiden henkilöiden suhteellinen osuus on kasvanut etenkin Kainuun
ja Lapin pienissä kunnissa, mikä on yksi keskeinen syy turvallisuuden tunteen heikkenemiseen.
Asuinalue kuitenkin koettiin vielä muutama vuosi sitten turvalliseksi maaseututyypistä
riippumatta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013).

TURVALLISUUDEN TUNNETTA HEIKENTÄVIÄ ILMIÖITÄ
• Pitkät etäisyydet ja huonot liikenneyhteydet
• Palvelujen keskittyminen
• Turvallisuuspalvelujen vasteaikojen pidentyminen
• Sosiaaliset ongelmat ja työttömyys
• Väestön väheneminen ja turvaverkkojen puuttuminen:
- ystävät ja naapurit puuttuvat tai ovat kaukana
• Huoli kotona selviytymisestä
• Lasten koulumatkat suurpetoalueilla
• Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset

					(Kuva Veli-Matti Karppinen)
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Kuva 12. Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväiset (Kaikkonen ym. 2013)
Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväiset (%)
Kaupunki - maaseutu -alueet 2013
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Sisempi kaupunkialue
Ulompi kaupunkialue
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HAASTEITA
Palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakuntatasolle ja palvelutuotannon mahdollinen yhdenmukaistaminen voi vaarantaa paikallisten hyvien
toimintamallien käytön. Valinnanvapaus ei toteudu
samalla tavalla kaupungissa ja maaseudulla.
Vaarana on kasvukeskusten ja harvaan asuttujen
alueiden eriarvoistuminen palvelujen saatavuudessa. Harvaan asutuilla alueilla on tyypillistä,
että terveysaseman palvelut ovat monipuolinen
kokonaisuus.
Terveysasemapalvelujen hajottaminen useille eri
toimijoille voi vaarantaa palvelujen tehokkaan
tuottamisen ja lopulta näivettää lähipalvelut.
Yhtiöittämispakko voi heikentää pienten yhdistysten toimintaedellytyksiä ja vähentää järjestöjen
tarjoamia sosiaalipalveluja kuten palvelutalot ja
ensi- ja turvakodit.
				
Kuva: Veli-Matti Karppinen
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2.3 Kolmannen sektorin merkitys kasvaa
2.3.1 Kumppanuus korostuu
Suomalainen yhteiskunta ja aluehallinto käyvät parhaillaan läpi suurta murrosta. Palvelujen tuottamisen tavat muokataan uusiksi. Kuntien ja maakuntien suhde ja tehtävät järjestyvät uudelleen ja tulevaisuuden kunnan rooli muuttuu. Näissä keskusteluissa yhdistyksille
ja järjestöille on varattu entistä merkittävämpi rooli palvelujen toteuttamisessa ja palvelu
aukkojen paikkaamisessa. Uudet tavat tuottaa palveluja yleistyvät ja samalla tarvitaan
uusia työllistymisen muotoja. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus mm.
palvelujen tuotannossa voi tuoda uusia mahdollisuuksia.
Etenkin harvaan asutulla maaseudulla on ollut käynnissä jo pitkän aikaa hybridisaatio,
jossa perinteisen yhdistystoiminnan periaatteet ovat sekoittuneet erilaisiin yksityiselle ja
julkiselle sektorille perinteisesti osoitettuihin toimintatapoihin. Yhdistykset tuottavat palveluja muillekin kuin omalle jäsenkunnalleen, joko itse tai kumppanuudessa esimerkiksi
kunnan kanssa. Toiminnassa voivat yhdistyä vapaaehtoistyö ja palkkatyö, aatteellisuus ja
ammatillisuus sekä yleishyödyllisyys ja markkinakilpailu. Rajat voivat ylittyä muutenkin
mm. yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä. Esimerkiksi osuuskunnan jäsenyys voi tuoda yhteen paikallisen yhdistyksen, vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä kunnan.
Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus mm. palvelujen tuotannossa tuo
tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Sote-uudistuksen tarkoituksena on edistää palvelutuotannon monipuolistumista niin, että asiakas voi valita palvelunsa julkisen, yksityisen tai
kolmannen sektorin tuottajien joukosta.

MAASEUDUN KOLMAS SEKTORI
Koko maassa on yli 130 000 yhdistystä, joista aktiivisia noin 70 000.
Uusia rekisteröidään päivittäin.
Harvaan asutulla maaseudulla toiminta on konkreettista ja kohdistuu etenkin
maaseudun kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin, palo- ja pelastustoimeen,
ympäristön hoitoon ja kunnostukseen sekä perinteen/perinteiden elvyttämiseen.
Tyypillisiä maaseudun yhdistyksiä ovat esimerkiksi
kyläyhdistykset, metsästysseurat ja tuottajayhdistykset.
Toimijat ovat ikääntymässä.
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2.3.2 Paikallinen kehittäminen
Paikallinen kehittämistoiminta on yksi keskeisimmistä maaseudun kehittämisen välineistä. Kylätoiminta, muu järjestötoiminta ja Leader-toiminta ovat osoittaneet, että paikallisella aktiivisuudella, vapaaehtoistyöllä ja hanketoiminnalla saadaan merkittäviä ja kestäviä
tuloksia aikaan. Paikallista toimintaa tarvitaan tulevaisuudessa entistäkin enemmän, sillä
käynnissä olevat yhteiskunnalliset muutokset uhkaavat viedä päätöksenteon ja palvelut
jatkuvasti etäämmälle.
Voimavarana etenkin järjestötoiminnassa ovat alueen ihmiset. Paikallisten toimijoiden
jaksamisesta on huolehdittava, sillä ongelmana on tekijöiden vanheneminen ja se ettei
uusia tekijöitä – etenkään nuoria – saada mukaan. Uhkana on, että harvaan asutulla
alueella kolmannen sektorin toimijoiden määrä vähenee ja etenkin elinkeinotoiminnassa
mukana oleva kolmas sektori on todennäköisesti jatkossa yhä useammin maakunta- tai
valtakunnantason toimija. Leader-toimintatavan jatkuvuuden varmistamisesta on huolehdittava. Tärkeää on luottamuksen ja yhteisen näkemyksen luominen. Toimintaan tarvitaan
resursseja, joiden riittävyydestä tulee huolehtia.

PAIKALLISIA TOIMIJOITA
Alueen organisaatiot, kuten kunnat, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot,
seurakunnat ja järjestöt vapaaehtoistoimijat ja palkatut toimijat. Tarvitaan paikallista,
maakunnallista ja ylimaakunnallista toimintaa
Suomessa on noin 3 500 kpl kylää. Vahvoja kehittäjä-kyliä tarvittaisiin lisää.
Maakunnallisia kylien yhteenliittymiä on 20 kpl. Leader-toimintaryhmiä on 54 kpl:
mukaan on tullut uusia hanketoimijoita, toimintaryhmillä on eri suuruiset rahoitus
kehykset.
								Kuva: Veli-Matti Karppinen
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2.4 Elinvoima tulee monesta eri lähteestä
2.4.1 Yrittämisen ja toimeentulon muodot moninaiset
Suomalaisista yrityksistä 98 prosenttia on pk-yrityksiä eli yrityksiä, joiden henkilöstönmäärä on alle 250 hlöä. Mikroyrityksiä eli henkilöstömäärältään alle 10 henkilön yrityksiä on yli
93 prosenttia yrityksistä. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pk-yrityksiin, mikä on tyypillistä
myös harvaan asutulla maaseudulla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016). Teollisuusyrityksistä
80 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Syynä tähän ovat mm. raaka-ainevarantojen sijainti, logistiset syyt ja näin ollen kustannustehokkuus. Elinkeinotoimintaa
edistää turvallinen ja vakaa toimintaympäristö, toimivat kulkuyhteydet ja tukipalvelut. Yritysten sijoittumisen kannalta toimivilla ja luotettavilla tietoverkkoyhteyksillä sekä kunnossa olevalla tiestöllä on suuri merkitys.
Harvaan asutun maaseudun paikalliset markkinat ovat pienet ja asiakkaat tulevat pääasiassa alueen ulkopuolelta. Yritysten kansainvälistymistä pidetään tärkeänä, mutta vain
20 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa, vaikka monella yrityksellä olisi
siihen potentiaalia.
Itä- ja Pohjois-Suomen aluetalouksien kehittymistä rasittavat mm. pitkistä etäisyyksistä,
heikosta saavutettavuudesta sekä tieverkon huonosta kunnosta johtuvat kilpailukykyhaitat. Tätä on kompensoitu kuljetustuella (5 m€ vuonna 2016) edistäen siten paikallisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden kilpailukykyä.
Valtionhallinnon ja valtionyhtiöiden työpaikat ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Työpaikkoja on Uudellamaalla eniten mitattuna niin määrässä, kuin osuutena kaikista
maakunnan työpaikoista. Pääkaupunkiseudulla työpaikoista on 83 758 kpl eli 45 prosenttia kaikista valtion työpaikoista. Ne taas muodostavat 11 prosentin osuuden maakunnan
työpaikoista koko maan keskiarvon ollessa 8 prosenttia.
Jalostuksen työpaikat painottuvat Länsi- ja Etelä-Suomeen. Alkutuotantoa on varsin tasaisesti ympäri maata, mutta sen merkitys on suhteellisesti suurempi harvaan asutulla maaseudulla kuin koko maassa keskimäärin. Palvelualojen työpaikkojen määrä on merkittävä
koko harvaan asutulla maaseudulla ja erityisesti Lapissa.
Harvaan asutulla maaseudulla toimeentulo tulee useasta eri lähteestä. Tyypillistä alueelle on myös osa-aikayrittäjyys. Tulevaisuuden työpaikat tulevat olemaan jotain muuta kuin
nykypäivänä robotiikan ja digitalisaation myötä. Maaseudun monitoimiosaajat voivat olla
vahvoilla muuttuvassa työmaailmassa.
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Kuva 13. Yrittämisen ja toimeentulon hankkimisen kehityssuuntia harvaan asutulla maaseudulla

Suuntana alueen ulkopuoliset markkinat
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Kuva 14. Elinkeinorakenne koko Suomessa ja harvaan asutulla maaseudulla (hama) v. 2013. (Tilastokeskus)

Kuva 15. Alkutuotannon, jalostuksen ja palvelujen työpaikkaosuudet (%) vuonna 2013. (Tilastokeskus)
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1,7 - < 12,1

11,5 - < 23,9

48,1 - < 60,2

0,1 - < 1,7

1,6 - < 11,5

28 - < 48
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KESKEISIÄ TOIMIALOJA
					

Maa- ja metsätalous keskeisinä biotalouden aloina, sekä
matkailu, kaivosteollisuus ja palvelut.

ALUEEN VAHVUUKSIA 		
					
					

Luonnon raaka-aineet ja edulliset toimitilat.
Osaaminen, koulutusmahdollisuudet ja sitoutuneet
työntekijät sekä sujuva arki.

TULEVAISUUDEN TARPEITA
Osaamisen nostaminen, innovaatiot, jalostusasteen
					
nostaminen, verkostoituminen, kansainvälistyminen ja
					omistajavaihdokset.
UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
					

Hajautetut ratkaisut, biotalous, maakuntauudistus,
kumppanuus, kiertotalous, digitalisuus ja monipaikkaisuus.

2.4.2 Luonnon ja raaka-ainevarojen kestävä hyödyntäminen palvelee
elinvoimaa
Luontoon ja sen raaka-ainevaroihin perustuva yritystoiminta on harvaan asutun maaseudun elinkeinotoiminnan perusta. Maa- ja metsätalous, puuhun tai maa-aineksiin nojautuva
teollisuus ja jalostus, elintarvikkeiden jalostus ja matkailu ovat kaikki aloja, joiden kehittämisen kautta harvaan asuttu maaseutu voi hyvin. Yhtälailla halutaan turvata sekä työpaikat että kestävän kehityksen mukainen luonnonvarojen hyödyntäminen
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Harvaan asutulla maaseudulla liikutaan luonnossa ja eletään sen keskellä. Moni harrastaa
metsästystä, marjastusta, kalastusta tai liikkuu luonnossa muutoin. Viime vuosina tietoisuus metsän hyvinvointivaikutuksista on lisääntynyt. Harvaan asutuilla alueilla sijaitsee
myös merkittävä osa maamme kansallispuistoista, retkeilyalueista sekä suojelluista metsistä ja soista.
Kansainvälisesti Suomen tunnettuus puhtaana ja turvallisena matkailumaana nousee Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Suomalainen teollisuus ja jatkossa myös matkailu tulevat saamaan investoreita näiltä alueilta.

METSÄTALOUS

MAATALOUS

Suomen maapinta-alasta metsätalousmaata 86 %,
eli 26,2 milj.ha.

Tilojen määrä on vähentynyt. Vuonna 2015
maatalous- ja puutarhayrityksiä oli 50 999, vuonna
2014 tiloja oli 51 800.

Puuntuotanto metsämaalla on noin 2 100 milj. m3
runkopuuta, josta voidaan hakata kestävästi
81 milj.m3 / vuosi.

Tilakoko on kasvanut. Keskipeltoala oli vuonna
2014, 42,96 ha, 1,5 hehtaaria enemmän kuin
vuonna 2013.

Vuonna 2015 hakkuukertymä oli koko maassa 80 %
tästä. Hakkuukertymästä 58,8 milj. m3 (86 %) oli
kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi tai vientiin
hakattua tukki- ja kuitupuuta. Loppu 9,2 milj. m3
oli energiapuuta.

Vuoden 2015 alussa maidontuottajia oli 8 373, 5,1
% vähemmän kuin vuonna 2014.
Viljelijöiden keski-ikä ,yksityishenkilöiden
omistamilla tiloilla, on noin 50,8 vuotta.

Vuonna 2013 metsätalous ja metsäteollisuus työllistivät 65 000 hlöä (2,6 % työllisistä). Metsäsektorin työttömyysaste oli 8,7 %.

Maa- ja puutarhatalous työllisti 150 000 hlöä
vuonna 2013, 73 000 htv, työvoimasta viljelijöitä ja
viljelijäperheiden jäseniä 70 %. Työntekijöistä n.
15 000, lähes 5 % alan työllisistä, ovat
ulkomaalaisia.

Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä
olevia metsiä on 13 % Suomen metsäpinta-alasta.
Yli 80 % suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista metsistä sijaitsee
Pohjois-Suomessa.

Kannattavuus on heikentynyt, mm. tuottajahinnat
laskeneet ja Venäjän kauppa pienentynyt.
(Maatilastollinen vuosikirja 2014)

(Metsätilastollinen vuosikirja 2014)
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Kuva 16. Luonnon ja raaka-ainevarojen hyödyntämisen kehitysnäkymiä
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2.5 Infrastruktuuri harvaan asutulla maaseudulla
Infrastruktuuri käsittää nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet, kunnossa olevan
tiestön, sähkövarmuuden, vesihuollon, kulkemisen (lento-, rautatie-, bussiliikenne, taksi,
yhteysalusliikenne, yksityisautoilu), maankäyttöön liittyvät kysymykset sekä maaseudun
tyhjenevien kiinteistöjen tuomat haasteet. Julkinen liikenne mahdollistaa yritysten, niiden
asiakkaiden ja asukkaiden liikkumisen Suomessa ja ulkomailla. Maakuntakeskuksissa olevat toimivat julkiset liikenneyhteydet ovat edellytys alueen kehittymiselle. Harvaan asutulla maaseudulla julkisen liikenteen vuorot ovat vähentyneet ja monin paikoin lakanneet kokonaan. Takseilla on merkittävä rooli joukkoliikennepalvelujen tuottamisessa maaseudulla
esimerkiksi kutsujoukkoliikenteen muodossa. Tämä on erityisen tärkeää etenkin autottomille asukkaille. Monin paikoin yksityisautoilu on ainoa kulkemisen mahdollisuus. Harvaan
asutun maaseudun asukkaat kokevatkin huonojen liikenneyhteyksien haitat voimakkaammin kuin muilla alueilla asuvat.

Kuva 17. Huonot liikenneyhteydet haittaavat (Kaikkonen ym. 2013)
Huonot liikenneyhteydet haittavat (%)
Kaupunki - maaseutu - alueet 2013
Suomi
Sisempi kaupunkialue
Ulompi kaupunkialue
Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
Kaupungin läheinen maaseutu
Ydinmaaseutu
Harvaan asuttu maaseutu
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0

Prosenttia
ATH 2013, THL

Kunnossa oleva infrastruktuuri mahdollistaa yritysten toiminnan, biotalouden kehittymisen, asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden liikkumisen ja yleensä toimimisen harvaan asutulla maaseudulla. Maaseudulla on valmiudet kokeilla ja ottaa käyttöön teknisen kehityksen mahdollistamia uusia palveluita ja tekniikoita infrastruktuurin eri osa-alueilla. Arjen
sujuvuuden ja palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta on turvattava mm. asukkaiden
asiointimatkat, sillä kaikilla ei ole omaa autoa käytössä. Alueen kasvunäkymiä ja kansainvälistymistä lisäävät mm. kaivos-, teknologia- ja energiatoimialojen, kansainvälisen matkailun ja arktisuuden tuomat mahdollisuudet. Nämä vaativat lentoliikenteen kehittämistä
saavutettavuuden turvaamiseksi mm. suorien, kohtuuhintaisten sekä nopeiden kotimaisten ja kansainvälisten lentoyhteyksien osalta.

31

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JULKAISUJA 4/2017

Kuva 18. Harvaan asutun maaseudun infrastruktuurin kehityssuuntia
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2.5.1 Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat harvaan asutun maaseudun
elinehto
Suomessa on suuria alueellisia eroja laajakaistan saatavuudessa ja hinnoissa, 100 Mbit/s
laajakaista on tarjolla Suomessa joka toiseen kotitalouteen, valokuitutekniikalla toteutettuna on noin 31 prosenttiin talouksista. Paras nopean laajakaistan tarjonta on Pohjanmaan
maakunnassa (73 % kotitalouksista), seuraavaksi paras 100 megan laajakaistatarjonta on
Uudellamaalla (65 %), Kainuussa (61 %) ja Keski-Pohjanmaalla (60 %).
Yleispalveluliittymän tiedonsiirron vähimmäisnopeus on 2 Mbit/s (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus), FiComin jäsenyhtiöt ovat sitoutuneet rakentamaan kiinteää laajakaistaa miljardilla eurolla niin, että lähes kaikilla suomalaisilla kotitalouksilla olisi mahdollisuus
hankkia vähintään 30Mbit/s mahdollistavia kiinteitä laajakaistayhteyksiä vuoteen 2023
mennessä. Tulevaisuuden mahdollisuudet harvaan asutulla maaseudulla perustuvat nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin (e-palvelut, etätyö ja -kokoukset, tiedonsiirto, palvelujen
digitalisaatio).

Kuva 19. Maakuntakohtainen valokuitusaatavuus vuonna 2015 (Viestintävirasto 2016)
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Kuva 20. Internetin käyttö sähköiseen asiointiin (Kaikkonen ym. 2013)

Käyttää internetiä sähköiseen asiointiin (%)
Kaupunki - maaseutu -alueet 2013
Suomi
Sisempi kaupunkialue
Ulompi kaupunkialue
Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
Kaupungin läheinen maaseutu
Ydinmaaseutu
Harvaan asuttu maaseutu
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Prosenttia
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HAASTEITA
Harvaan asuttu maaseutu ei ole markkinaehtoista aluetta, mistä syystä tarvitaan yhteiskunnan tukea
nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamiseen.
Kuntien korkeimmat omavastuuosuudet (Nopea laajakaista hanke/LVM, kuntaosuudet 22 % ja 33 %)
eivät ole houkutelleet kaikkia kuntia lähtemään mukaan laajakaista hankkeeseen.
Laajakaistan korkea hinta on este liittymän hankkimiselle etenkin vähävaraisille.
Eriarvoistuminen – kaikilla ei ole osaamista tai mahdollisuuksia käyttää tietoliikenneyhteyksiä, vaikka
suuri osa palveluista on saatavilla vain verkon kautta. Harvaan asutulla maaseudulla, missä tarvetta
sähköisten palvelujen käyttämiseen olisi eniten, internetiä käytettiin sähköiseen asiointiin vähiten vielä
vuonna 2013.
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2.5.2 Hyväkuntoista tiestöä tarvitsevat sekä elinkeinoelämä että asukkaat
Tieverkko:

•
•
•
•
•

Koko tieverkon pituus 454 000 km
Yksityis- ja metsäautotiet 350 000 km
Kuntien katuverkot 26 000 km
Liikenneviraston vastuulla olevat maantiet 78 000 km
Noin 14 200 siltaa, joista noin viisi prosenttia on huonokuntoisia. Huonokuntoisten siltojen määrä on hitaasti kasvanut.

Korjausvelka ja lisärahoitus:
Suomen väyläverkko on rapistunut sen kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen
seurauksena. Väyläverkon korjausvelka on noin 2,5 miljardia euroa.
Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018, (Liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016–2018)

Yksityistiet:
Yksityistielakia uudistetaan parhaillaan.
Valtion rahoitusta kunnossapitoon lisätty vuosina 2016 ja 2017.
Sitä ennen rahoituksen taso on laskenut

HAASTEITA
Lisärahoituksella vastataan elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeisiin.
Kaikkia tärkeitä huonokuntoisia kohteita ei pystytä kunnostamaan.
Harvaan asutun maaseudun vähemmän liikennöidyt saattavat jäädä kunnostamatta.
Vähän liikennöityjen teiden luokituksen alentaminen ja/tai muuttaminen yksityisteiksi saattaa
heikentää teiden kuntoa entisestään.
Yksityistiekuntien osakkaiden ikääntyminen. Paikoin on jo vaikeaa löytää urakoitsijoiksi henkilöitä,
joilla olisi kalustoa huolehtia yksityisteiden aurauksesta ja lanauksesta.
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3 Harvaan asutun maaseudun
kehittämisstrategia
3.1

Hajautunut biotalous – elinvoimaisten yhteisöjen perusta

Harvaan asutun maaseudun mahdollista tulevaisuutta kuvastaa hajautunut biotalous, joka
on yksi tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmosen (2015) kehittämistä maaseudun tulevaisuuden
kuvista.
"Hajautunut biotalous syntyy, kun maaseudun luonnonvarojen arvo lisääntyy markkinavoimien vaikutuksesta, niiden käyttöä edistetään politiikkatoimilla ja niiden käyttö
on taloudellisesti, ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Luonnonvarat
ovat aineellisen hyvinvoinnin perusta, ja politiikkatoimijoilla on halua ja kykyä edistää
niiden kestävää ja hajautettua hyödyntämistä.
Tulevaisuus edellyttää, että maaseudun toimijat ottavat liiketoiminnan kattavasti haltuun omistajuuden, osaamisen, yrittäjyyden ja uudistumiskyvyn kautta (esim. osuustoiminta). Tulevaisuus johtaa siihen, että maaseudun toimijoilla, jotka omistavat luonnonvarat ja niihin liittyvän liiketoiminnan, on työtä, toimeentuloa ja tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunnassa.
Elinvoimaiset ja alueiden aitoa erilaisuutta heijastavat paikallistaloudet ja -yhteisöt
kukoistavat. Yhteiskunta saa nauttia hyvästä huoltokyvystä kasvavan epävarmuuden
maailmassa."
Tämä tarkoittaa harvaan asutulla maaseudulla oikein toteutettuna mm.

•

•
•

Vetovoimaisuutta: tämänhetkisestä kaupungistumiskehityksestä
huolimatta monet ympäristötekijät, teknologia, riskienhallinta ja
ihmisten asumismieltymykset tukevat maaseudun vetovoimaisena
säilymistä.
Resurssitehokkuutta: vaikka luonnonvaroja on runsaasti, niitä käytetään kestävästi hyödyntämällä mm. kiertotalouden mahdollisuuksia.
Saavutettavuutta: kunnossa olevan infrastruktuurin (liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, sähköverkot) merkitys korostuu luonnonvarojen
käytön ja hyödyntämisen vuoksi.
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•
•
•

Lähipalveluita: lähiruoan, -energian, -palvelujen, -demokratian jne
merkitys kasvaa. Arjen sujuvuutta ja hyvinvointia tukevat palvelut
ovat hyvin saavutettavissa.
Kehittyviä kirkonkyliä: toimiva perusrakenne ja hajautuneen talouden työpaikat mahdollistavat oman asuinpaikan vapaan valinnan.
Uusia mahdollisuuksia: luontoon perustuvan toiminnan ja luontolähtöisten palveluiden kysyntä kasvaa.

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN VISIO
Harvaan asutulla maaseudulla on runsaasti luonnonvaroja,
joiden hyödyntäminen lisää alueen mahdollisuuksia mm. kasvavan
biotalouden kautta. Hyvin hoidettu maisema lisää viihtyisyyttä ja
vetovoimaa asuinympäristönä
Harvaan asutulla maaseudulla asuminen ja eläminen on monipuolista.
Asukkaat osallistuvat aktiivisesti yhteisönsä kehittämiseen.
Kaikkien saatavilla on nopeat ja kohtuuhintaiset tietoverkot.
Uudenlaiset tavat tuottaa palveluja mahdollistaa hyvinvoinnin, asumisen, yrittämisen sekä sujuvan arjen.

						Kuva: Veli-Matti Karppinen
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3.2 Harvaan asutun maaseudun tärkeimmät
kehittämiskohteet
Harvaan asutun maaseudun strategian toimenpiteet jakautuvat viiteen eri osaan:

•
•
•
•
•

Toimenpiteet, jotka ovat läpileikkaavia ja tärkeitä koko strategian
näkökulmasta
Uudistuvaa, innovatiivista ja verkottunutta yritystoimintaa koskevat
toimenpiteet
Luontoa ja raaka-ainevarojen ekologista hyödyntämistä koskevat
toimenpiteet
Palveluja koskevat toimenpiteet
Infrastruktuuria ja maankäyttöä koskevat toimenpiteet

Strategiaan on valittu vain harvaan asutun maaseudun näkökulmasta keskeisimmät ja tärkeimmät toimenpiteet. Osa toimenpiteistä liittyy meneillään oleviin muutos- / kehittämisprosesseihin, joiden lopullisesta sisällöstä ei ole ollut strategiaa kirjoitettaessa varmuutta.
Niissä tapauksissa on nostettu esille tekijöitä, jotka pitäisi huomioida jo valmisteluvaiheessa. Osassa toimenpiteistä on jo lähdetty tekemään aiheeseen liittyviä selvityksiä ja ne ovat
siten jo käynnistymässä.

Kuva: Veli-Matti Karppinen

Strategian liitteenä on toimenpiteisiin liittyvä perustelumuistio (liite 2). Strategian toimenpiteiden toteutumisesta vastaavat Maaseutupolitiikan verkostot, jotka aloittaessaan toimintansa vuonna 2017 lähtevät edistämään niitä.
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HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN NÄKÖKULMASTA
KESKEISIMMÄT LÄPILEIKKAAVAT TOIMENPITEET OVAT
1.

Brändätään harvaan asuttu maaseutu laadukkaan asumisen, matkailun,
vapaa-ajan ja yrittämisen paikkana sekä kehittämisen kohteena nostamalla
alueen vahvuudet esille.

2.

Parannetaan harvaan asutun maaseudun olosuhteiden huomioimista
päätöksenteossa ja ohjelmissa ottamalla käyttöön maaseutuvaikutusten
arviointimenetelmä.
Kehitetään nykyisiä mittareita tunnistamaan harvaan asutun maaseudun
olosuhteet päätöksentekoa varten.

3.

Eri toimenpitein varmistetaan, että maaseudun perusinfrastruktuuri on
kunnossa

4.

Digitaalisia palveluja kehitetään asukaslähtöisesti. Varmistetaan, että
palvelut ovat kaikkien saatavilla ja asukkailla on sekä tieto-taitoa,
että tekniset valmiudet niitä hyödyntää.

5.

Vahvistetaan osaamista harvaan asutulla maaseudulla
Turvataan koulutuspalveluiden saavutettavuus ja lisätään saatavuutta.

. Tutkintoon johtavat AMK ja maisteriopinnot etä- ja monimuoto-opintojen keinoin
		 otetaan osaksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valikoimaa.
• Säilytetään kattava laadukasta opetusta antava lukioverkko kehittämällä
		 yläkoulujen ja lukioiden yhteistyöverkostoa mm. opettajaresurssien jakamisen,
		 digitalisaation ja verkostoitumisen kautta.
• Vahvistetaan ammatillisten oppilaitosten roolia: Lisätään ammattioppilaitosten
		 ja yritysten välistä yhteistyötä, kehitetään mestari-kisällimallia, jalkautetaan
		 tutkimustietoa ja innovaatioita koulutuksen kautta.
• Varmistetaan kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön saavutettavuus.
Kuntia, maakuntia ja paikallisyhteisöjä rohkaistaan esittämään tutkimus- ja
kehittämistarpeitaan korkeakouluille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.
Neuvontapalveluiden saavutettavuutta lisätään digitalisaatiota hyödyntäen.
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3.3 Uudistuvaa, innovatiivista ja verkottunutta
yritystoimintaa
Harvaan asutulla maaseudulla on kehittyvää, innovatiivista ja verkottunutta yritystoimintaa, mikä kiinnostaa myös rahoittajia. Asumisen laatu, luonnon vetovoima ja sujuva arki
tuovat elämänlaatua alueella jo asuville ja toimiville ihmisille. Ne ovat vetovoimatekijöitä
olemassa oleville yrityksille ja vetävät koulutettuja, osaavia, sitoutuneita ja nuoria työntekijöitä ja yrittäjiä alueelle. Osaamista voidaan vahvistaa alueelta saatavalla koulutuksella.
Lähtökohtana strategiassa on, että yritysten toimintaedellytykset ovat samanlaiset koko
Suomessa: yritysten toimintaedellytysten parantaminen koko Suomessa parantaa samalla yritysten toimintaedellytyksiä harvaan asutulla maaseudulla. Yritysten näkökulmasta
tärkeää on verkostoituminen, osaavan työvoiman löytyminen, työn ja työelämän uudistaminen ja yrittämisen kynnyksen madaltaminen. Kilpailuhaittoja tulisi poistaa keventämällä verotusta ja muuttamalla lainsäädäntöä. Työntekijän näkökulmasta työteon tulee aina
kannattaa.
Erityisen tärkeää on saada harvaan asutulle alueelle korkeatasoista jalostavaa yrittäjyyttä
rahoituksineen. Suomen kilpailukyvyn kannalta alueiden välisen erikoistumisen tärkeys
korostuu entisestään. Alueiden profiilit tulee rakentaa osaamiseen ja todelliseen kilpailukykyyn nojautuen.
Harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevilla yrityksillä on vaikeuksia saada investoinneilleen
pankkilainaa. Tämä johtuu siitä, että kiinteistöjen arvokehitys on ongelmallinen. Mikäli
tyhjilleen jäävälle kiinteistölle ei ole toiminnan mahdollisesti lakatessa käyttöä, pankin on
vaikea käyttää kiinteistöä vakuutena. Myöskään kunnat eivät voi nykyisen kuntalain mukaan taata lainoja. Valtiollisia toimijoita tarvitaan mukaan tällaisissa tilanteissa, jotta harvaan asutun maaseudun investoinnit voidaan turvata.
Maaseudun yritysten toiminnan haasteena on hankintalaki. Osa kunnista ja julkisista hankintayksiköistä toteuttaa hankintakilpailun liian suurina kokonaisuuksina, joihin pienet
yrittäjät eivät pysty tekemään tarjouksia. Hankintaosaamisen puutteen vuoksi ei uskalleta
käyttää muita kuin hintaa kriteerinä. Hankintaosaamisen merkitys kasvaa, kun iso osa kuntien palveluista siirtyy maakunnallisiksi. Osaamista tarvitaan sekä kilpailuttamiseen että
tarjouspyyntöihin vastaamiseen (Koljonen 2016).
Harvaan asutulla maaseudulla toimeentulo muodostuu useista eri lähteistä ja eri lähteitä
yhdistelemällä. Näitä ovat esimerkiksi osa-aikayrittäjyys, palkkatyö tai erilaiset tulonsiirrot
kuten eläkkeet yms. Samoin ajasta ja paikasta riippumattoman työn, kuten (osa-aikainen)
etätyö, tekeminen lisääntyy koko ajan.
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Toimenpiteet:
6.

Vahvistetaan ja nostetaan esille harvaan asutun maaseudun
kilpailukykytekijöitä
Etsitään ratkaisu alueen yritysten vaikeuksiin saada investointien rahoitukseen
pankkilainaa
Varmistetaan kuljetustuen jatkuminen vuoden 2017 jälkeen ja nostetaan se
pohjoismaiselle tasolle
Maaseuturahaston rahoituksen epäkohdat korjataan:
• Yrityksen perustamistuki ja starttiraha on sovitettava yhteen
• Osa-aikayrittäjän mahdollisuus saada tukea
• Huomioitava harvaan asuttu maaseutu yrityshankkeita pisteytettäessä
Madalletaan ensimmäisen työntekijän palkkauskustannuksia

7.

Yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä tukevia ratkaisuja räätälöidään
harvaan asutun maaseudun erityispiirteet huomioiden
Yrittäjäksi ryhtymisen riskiä pienennetään sujuvoittamalla siirtymää
työnhakijasta tai työntekijästä yrittäjäksi sekä sovittamalla yhteen
sosiaaliturvaa, palkkatuloja ja yritystuloja osaksi kokonaistoimeentuloa.
Itsensä työllistämistä yrittäjänä helpotetaan mahdollistamalla osa-aikaisen
yrittäjyyden rahoitus. Saatujen kokemusten pohjalta osa-aikayrittäjyyden
mahdollisuuksia tulee edelleen kehittää. Osa-aikayrittäjyys on myös
huomioitava yritystuissa.
Yritysten omistajanvaihdoksia edistetään ja helpotetaan varmistamalla jo
olemassa olevien hyvien omistajavaihdospalveluiden saavutettavuus alueella.

8.

Kunnat ja maakunnat lisäävät hankinnoissaan paikallisia palveluja ja
tuotteita. Hankintakriteereissä otetaan käyttöön laadulliset kriteerit
ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien muodossa ja pilkotaan hankinnat
pienempiin osiin.

9.

Osaavan työvoiman rekrytointia edistetään
Osana TE-palvelujen uudistusta varmistetaan rekrykoulutusten jatkuminen ja
tunnistetaan alueen yritysten tarpeet kasvupalveluissa.
Edistetään osatutkinnon suorittamismahdollisuuksia.
Luodaan verohuojennusjärjestelmä harvaan asutulle maaseudulle.
Kausityövoiman käyttöä helpotetaan ja paikallinen sopiminen mahdollistetaan
matkailualla.
Maahanmuuttajien työllistämistä alueen yrityksiin edistetään selvittämällä
sopivia tukimuotoja ja lisäämällä tietoisuutta Eures-palveluista.
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3.4 Luonto ja raaka-ainevaroja hyödynnetään ekologisesti
kestävästi
Maaseutu on luonnon, rauhan ja raaka-aineiden lähde sekä pitkälle jalostettujen tuotteiden ja palvelujen toimintaympäristö. Suomen vahvuuksia etenkin harvaan asutulla maaseudulla ovat väljyys myös asumisen osalta, luonnonläheinen elämäntapa, turvallisuus ja
luonto.
Maaseutu ei ole pelkkä raaka-ainevarasto, vaan siellä tulee olla hajautettuja toimintoja ja
jalostustoimintaa harjoittavia yrityksiä. Maa- ja metsätalous ovat keskeiset elinkeinot harvaan asutulla maaseudulla.
Suomalainen metsä on aina monikäyttömetsä. Kestävä metsien hyödyntäminen edellyttää
myös metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Esimerkiksi matkailun kehittäminen edellyttää kauniita maisemia ja luonnonrauhaa ja toisaalta kaivos- ja metsäteollisuudella on omat tuottovaatimuksensa, mikä voi aiheuttaa paikallisesti ristiriitoja. Toisaalta
luonnonvarojen hyödyntäminen tuo työpaikkoja ja varallisuutta alueille.
Luonnontuotteita ovat marjat, sienet, yrtit ja mahla sekä esimerkiksi koristekasvit ja hyvinvointi- ja kosmetiikkatuotteiden raaka-aineet. Luonnontuotteiden tutkimus, jalostustoiminta ja brändäys tuovat uutta työtä harvaan asutulle maaseudulle, mutta tämä vaatii
vielä paljon työtä. Myös vesistöjen kalavarojen käyttöön liittyy edelleen merkittävä kehittämispotentiaali.
Puuvarat riittävät laajenevallekin teollisuudelle, sillä puustonkasvu ylittää poistuman. Sahateollisuus on edustanut harvaan asutun maaseudun vientiteollisuutta jo pitkään. Tuotantoalan kehittymismahdollisuuksia ei saa heikentää. Puuta tulee harvaan asutulla maaseudulla hyödyntää monipuolisesti. Toimijoiksi tarvitaan sekä isoja yrityksiä että niitä, jotka
hyödyntävät puuta paikallisemmin.
Metsäbiomassan merkitys paikalliselle energiantuotannolle on suuri, vaikka hajautettuun
energiantuotantoon on muitakin mahdollisuuksia kuin metsäbiomassa. Valtaosa paikallisesti tuotetusta energiasta on tällä hetkellä peräisin puuraaka-aineista. Uudet innovaatiot
muuttavat biotalouteen liittyviä energiatuotannon toimintamalleja. Tavoitteena tulee olla
raaka-aineen jalostusasteen nostaminen ja siten jalostushyödyn jättäminen maakuntiin.
Maataloudella on edelleen suuri merkitys harvaan asutulla maaseudulla mm. työllistäjänä,
maaseudun elävöittäjänä, palvelujen säilyttäjänä ja kylien turvallisuuden edesauttajana.
Maatalous turvaa osaltaan ruuan omavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä luo elintarvikealan työpaikkoja koko Suomeen. Tilojen toimintaa ja toimintaedellytyksiä, yrittäjien jaksamista ja omistajavaihdoksia on edistettävä jatkossa.
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Harvaan asutulla maaseudulla markkinat ovat kaukana ja lähimarkkinat pienet, mistä syystä markkinointiin ja logistiikkaan tulee kiinnittää huomiota.
Hajautetut järjestelmät tulevat olemaan Suomen harvaan asutun alueen kylien elinvoimaisuudelle todella tärkeitä. Alueelle tarvitaan nykyisen kansallisen ja ylikansallisen energian
ja elintarviketuotannon rinnalle paikallisten pienten toimijoiden verkosto, hajautettu
järjestelmä. Kunta- ja kylätasolla rakennetaan elintarviketuotantoa ja energiantuotantoa.
Nämä toiminnot tukevat kylän muuta elinkeinotoimintaa, muun muassa matkailua.
Kyläyhteisö omalta osaltaan antaa sille sosiaalisen tuen ja mahdolliset tukitoimenpiteet.
Kunta paikallisena julkisena sektorina luo viitekehyksen ja antaa elinkeinojen kehittämisen
tuen.

Toimenpiteet:
10. Kehitetään ja otetaan käyttöön hajautettuja malleja
Parannetaan hajautetun uusiutuvan energiatuotannon asemaa
muuttamalla syöttötariffia ja rakentamiseen liittyviä tukia.
Uusiutuvan energian tuet eivät saa riippua yrityksen koosta.
Kehitetään ja lisätään lähiruoan tuotantoa ja käyttöä.
Rakennetaan paikallisia monialaisia liiketoimintamalleja, jotka pitävät sisällään
yritystoiminnan, elintarvikkeet ja/tai uusiutuvan energian.
11. Lisätään jalostustoimintaa harvaan asutulla maaseudulla lähellä
raaka-ainetta. Hyödynnetään kokonaisvaltaisesti metsän eri tulonlähteet,
ml. puu ja luonnontuotteet
Lisätään puun jalostusta harvaan asutuilla alueilla ja kehitetään puuta
raaka-aineena käyttäviä tuotteita.
Lisätään luonnontuotteiden (marjat, sienet, yrtit, kala) talteenottoa ja
kehitetään tuotannon eri arvoketjuja.
12. Kehitetään luontoon tukeutuvia terveys- ja hyvinvointipalveluja
asiakkaiden valinnanvapautta lisäämällä, palvelutuotannon tunnettuutta
lisäämällä, hankintojen laatukriteerejä hyödyntämällä sekä
kokeilutoiminnalla
13. Edistetään luontoon perustuvaa matkailua harvaan asutulla maaseudulla
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3.5 Julkiset palvelut saadaan uusien palvelumuotojen ja
kumppanuuden kautta
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan julkisen sektorin toimintojen ja kumppanuuden kautta. Uusia palvelumuotoja ja toimivia hyviä palvelukäytäntöjä hyödynnetään.
Peruskoulu on mahdollista käydä lähellä kotia. Lukioverkko pidetään kattavana ja toisen
asteen koulutus ja korkeakoulutus ovat saatavilla omassa maakunnassa. Toimiva vuoropuhelumekanismi mahdollistaa asukkaiden kuulemisen.
Arjen palvelut ja sote-palvelut turvataan asuinpaikasta riippumatta pyrkien samalla kaventamaan väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Se voi osin tapahtua uudenlaisilla ratkaisuilla.
Teknologiavälitteiset palvelut ovat yksi mahdollisuus, mutta ne eivät ole laajakaistan puuttumisen, osaamisen tai taloudellisten syiden takia tällä hetkellä kaikkien saatavilla. Muita
mahdollisuuksia ovat jalkautuvat työntekijät, pyörien päällä kulkevat palvelut ja ”sivupalvelupisteet” kylissä esim. palvelupäivän yhteydessä. Kylän monipalvelukeskuksen kautta
voidaan tuottaa kylälle erilaisia palveluja; esimerkiksi kylän koulu, esiopetus ja päivähoito
on onnistuttu järjestämään osana kylän laajempaa palvelukeskusta. Yhteisö, naapurit ja läheiset ovat tärkeä voimavara, mutta erityisesti silloin kun puhutaan sote-palveluista, julkinen puoli ei saa vetäytyä maaseudulta. Julkisen puolen on järjestettävä arjen tuen ja arjen
kriisitilanteen palvelut maaseudulle matalan kynnyksen periaatteella.
Julkisten palvelujen tuotannossa sektorirajat pitää ylittää ja huomioida harvaan asuttu
maaseutu kokonaisuutena. Yhden sektorin päätöksillä voi olla vaikutuksia myös kunnan
muiden sektoreiden toimintoihin ja hyvinvointiin harvaan asutulla maaseudulla. Päätöksenteossa tulee huomioida muutkin tekijät kuin keskittämisestä mahdollisesti syntyvät
taloudelliset säästöt.
Harvaan asutulla maaseudulla on kehitetty toimivia innovatiivisia palveluratkaisuja. Hyvät
palvelujen tuottamisen käytännöt voivat olla toimivina malleina uudessa maakuntamallissa
koko Suomessa. Yhteisöllisessä palvelutuotannossa painotetaan kansalaislähtöistä, paikallista ja alueellista näkökulmaa. Toimintamuotona voi olla esimerkiksi kylän kehittämisyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai pidemmälle vietynä yhteiskunnallinen yritys. Yhteisöllinen
palvelutuotanto eri muodoissaan tähtää yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Mahdollisesta voitosta osa käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen, esimerkiksi kylän hyvinvoinnin, edistämiseen.
Koulutuksen osalta digitalisaatio lisää koulutusmahdollisuuksia harvaan asutulla maaseudulla aina kyläkouluista aikuisväestöön. Se mahdollistaa myös harrastustoiminnan uudet
muodot. Toisaalta haasteena on digitalisaation ottaminen käyttöön ja uusien opetusmenetelmien hallitseminen.
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14. Huomioidaan harvaan asutun maaseudun olosuhteet ja mitataan ja
arvioidaan palvelujen saavutettavuutta sote- ja maakuntauudistuksessa
Säilytetään terveyskeskuspalvelut harvaan asutulla alueella. Rinnalle tarvitaan
lisäksi matalankynnyksen sosiaalipalveluita sekä jalkautuvia työntekijöitä.
Valinnanvapauden toteutuksessa on huomioitava paikalliset olosuhteet kuten
markkinatilanne. Tuetaan palvelumarkkinoiden syntymistä mm. kannustamalla
asukkaita jo nyt palvelusetelin käyttöön. Samoin kannustetaan yrittäjiä ja
kolmannen sektorin toimijoita tarttumaan uudistuksen tuomiin mahdollisuuksiin.
Otetaan työterveyshuolto mukaan arvioitaessa valinnanvapausmallin
vaikutuksia.
Harvaan asutun maaseudun palvelujen tuottaminen huomioidaan julkisessa
palvelulupauksessa. Palvelulupauksessa tulee ottaa kantaa palvelujen
saavutettavuuteen harvaan asutun maaseudun asukkaiden näkökulmasta.
Varmistetaan palvelujen hyvä saavutettavuus jo palveluverkkoa suunniteltaessa
mittaamalla ja arvioimalla saavutettavuutta monipuolisesti kaikki väestöryhmät
huomioiden.
Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä pidetään huolta, että yhteisölliset
paikalliset toimintamallit pysyvät vaihtoehtona. Levitetään aiemmin luotuja hyvä
käytäntöjä ja pilotoidaan uusia toimintamalleja harvaan asutulla maaseudulla.
15. Kehitetään palveluratkaisuja ja viedään kokeiluja maaseudulle tavoitteena
hajautetut palvelumallit
Jatketaan rajoittavien säädösten purkamista. Säädösten tulee mahdollistaa uudet
toimintatavat.
Hyödynnetään SGEI-lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia tuottaa palveluja
alueilla, jotka eivät ole markkinaehtoisesti kiinnostavia alueita.
Luodaan yhteistyön edistämiseksi toimijoita kokoavia kumppanuuspöytiä ja maakunnallisia järjestöstrategioita.
Perustetaan monipalvelukeskuksia sekä taajamiin että kylille.
Edistetään yhteiskunnallista yrittäjyyttä.
Liikkuvista palveluista (hyvinvointibussi, jalkautuvat työntekijät) saatuja
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä hyödynnetään nykyistä enemmän, kun
maaseudun palveluaukkoihin kehitellään uusia ja korvaavia palvelumuotoja.
Perusopetus turvataan riittävän lähellä. Opetuksen saavutettavuutta kehitetään
hyödyntämällä mm. verkostoitumista ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia.
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16. Edistetään arjen turvallisuutta harvaan asutulla maaseudulla
Edistetään turvallisuusviranomaisten (rajavartiolaitos, poliisi, pelastustoimi)
välistä yhteistyötä ja laajennetaan turvallisuusviranomaisten, kuntien ja
kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Turvataan poliisipalvelujen saatavuus
hälytystehtävissä kohtuullisessa ajassa koko Suomessa.
Kehitetään ja turvataan sopimuspalokuntien toimintaa turvaamalla henkilöstön
hankinta mm. parantamalla tiedotusta.
Laajennetaan Arjen turvaa -toimintamallin mukainen toiminta koko harvaan
asutulle alueelle. Turvallisuusviranomaiset ja tulevan maakunnan vastaavat
viranomaiset osallistuvat paikallisten ryhmien työhön.
Varmistetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla ja työllistämisestä
vastaavilla viranomaisilla on aikaa ja resursseja osallistua paikalliseen
hyvinvointi ja turvallisuustyöhön myös harvaan asutuilla alueilla.

3.6 Kunnossa oleva infrastruktuuri mahdollistaa asumisen ja
yrittämisen
Harvaan asutulla maaseudulla on yrittämisen ja elämisen näkökulmasta on tärkeää varmistaa tavaroiden, ihmisten ja tiedon liikkumisen mahdollisuudet. Perusinfrastruktuurin
kunnossapito ja rakentaminen on yhteiskunnan tehtävä. Suomessa on jo yli 10 vuotta ollut
käytössä tien ylläpitojärjestelmä, jossa tieverkoston ylläpito on riippuvainen käyttömäärästä. Tämä järjestelmä aiheuttaa sen, että vähäisemmässä käytössä olevat tiestöt hiljalleen
rappeutuvat. Puute infrastruktuurissa on pitemmällä aikavälillä vaikuttavampi kuin pieni
parannus.
Sähköisten palvelujen lisääminen ja niistä saatavan kustannushyödyn toteutuminen edellyttävät toimivia ja nopeita laajakaistayhteyksiä. Yhteyksien paikoittaisen puuttumisen lisäksi ongelmana on valokuidun vaihteleva hinta, joka on useisiin tuhansiin euroihin noustessaan kuluttajalle liian korkea, jolloin liittyjiä ei saada riittävästi.
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Kaavoituksessa ja rakennusohjauksessa on käytettävä kohtuullistamista ja järkeä. Maaseuturakentamisen esteitä tulee purkaa. Matkailun osalta etenkin rantarakentaminen on
ongelmallista.
Sähkövarmuus takaa toimintaedellytykset ja turvallisuuden maaseudulla. Sähkön osalta ongelmana on siirtomaksujen kasvaminen sähkövarmuuteen liittyvien investointien
myötä. Harvaan asutulla maaseudulla uusiutuvan energian hyödyntäminen sähköntuotannossa voi olla kannattavaa. Hajautetun energian tuotanto ja omaehtoinen varautuminen
parantavat sähkövarmuutta.
Liikkumisen osalta säädöksien helpottaminen edistää saavutettavuutta harvaan asutulla
maaseudulla, missä julkista liikennettä ei käytännössä ole. Yksityisautoilun kustannuksia ei
saa lisätä kohtuuttomasti, sillä se on monelle ainoa kulkemisvaihtoehto: autoverot, polttoaineen hinta ja mahdolliset uudet ajokilometreihin perustuvat verot nostavat kulkemisen
hintaa. Liikennekaari tuonee uusia mahdollisuuksia liikkumiseen, mutta sen kehittämisessä tulee huomioida harvaan asutun maaseudun olosuhteet.
Julkisen liikenteen (lentokone, juna, bussi, yhteysalus) yhteydet tarvitaan maakuntakeskuksiin, joista tulee olla jatkoyhteydet maakunnan muihin kuntiin. Matkustaja-raideliikennettä tulee kehittää vuorojen karsimisen sijasta. Rautatieyhteyksien varrelle tarvitaan mm.
puutavaran lastauspaikkoja.
Maaseudulla on paljon tyhjeneviä kiinteistöjä, joiden määrä kasvaa, joten rakennuksia on
yhä enemmän vajaakäytössä. Rakentaminen ja ylläpito ovat kalliita niin julkiselle sektorille
kuin yhdistyksillekin.
Maaseudulla toimivien infrastruktuuriosuuskuntien (tie-, vesi-, tietoverkko) toimijat ikääntyvät ja osaaminen häviää. Osuuskuntien hallinto vaatii paljon töitä ja uusia osaavia toimijoita tarvitaan tulevaisuudessa.
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Toimenpiteet:
17. Kunnossa oleva tiestö turvataan osana perusinfrastruktuuria
Yleisille teille laaditaan yli hallituskausien ulottuva korjausvelkaohjelma, jolla
korjausvelkaa pienennetään.
Alempiasteinen tieverkko pidetään käyttökunnossa. Panostetaan erityisesti
tieverkoston ja siltojen korjauksiin.
Tiekuntien tulee saada alv vähennysoikeus (Yksityistielain uudistaminen).
18. Nopea ja kohtuuhintainen laajakaista on osa perusinfrastruktuuria
Yleispalveluliittymän tiedonsiirron vähimmäisnopeus nostetaan kiinteistöjen ja
vapaa-ajan asuntojen osalta vähintään 100 Mbit/s. Yhteyden tulee olla
symmetrinen ja stabiili. Tämä on käytännössä mahdollista saavuttaa vain
valokuituverkoilla. Lisäksi tarvitaan riittävät mobiiliyhteydet turvaamaan liikkuvat
digitaaliset palvelut.
Laajakaistahanketta jatketaan vähintään v. 2020 loppuun saakka.
Markkinaehtoinen alue ja samalla kuntien maksuosuudet tulee tarkistaa kuntien
muuttuneen taloustilanteen vuoksi ja huomioida määrittelyssä asukastiheys vain
taajamien ulkopuolelle jäävän väestön osalta. Laajakaista hankkeen tuen
myöntämisessä poistetaan jaottelu vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin.
Kannustetaan infrastruktuurin yhteisrakentamiseen.
19. Liikennejärjestelmän ja logistiikan uudet toimintamallit (Liikennekaari)
otetaan käyttöön ja niissä huomioidaan harvaan asutun maaseudun
erityispiirteet
Kehitetään kutsu(joukko)liikennettä ja muita uusia liikkumismuotoja
yhdistämällä eri kuljetuspalveluja (henkilö- ja tavaraliikenne), karsimalla
päällekkäistä toimintaa saaden sitä kautta kustannussäästöjä ja yhtenäistämällä kuntien käytäntöjä. Liikennekaaren toteutuksessa tulee huomioida harvaan
asutun maaseudun näkökulma ja hyödyntää liikennekaaren tuomia
mahdollisuuksia.
Säilytetään paikallisten asukkaiden ja yritysten liikkuminen harvaan asutulla
maaseudulla maksuttomana: Säilytetään yhteysalusliikenteen maksuttomuus
vakituisille asukkaille ja yrityksille.
20. Lentoliikennettä kehitetään asukkaiden ja yritysten tarpeita palvelevaksi
maakuntakentillä
21. Edistetään maaseudulle rakentamista helpottamalla kaavoitusta ja
rakentamisen luvitusta lainsäädännössä
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH
Tilastokeskus, kotitalouksien kulutus
Tilastokeskus, kuntien avainluvut
Tilastokeskus, maaseutuindikaattorit
Tilastokeskus, väestörakennetaulukot
Strategian laadinnassa käytettyjä taustamateriaaleja:
• Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014–2017
• Kainuun maakuntaohjelma 2014–2017
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•
•
•
•
•
•

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2014–2017
Lapin maakuntaohjelma 2014–2017
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014–2017
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2014–2017
Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014–2017
Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien 2014–2017 arviointi Kainuu,
Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa
• Saaristo-ohjelman linkitys Maakuntastrategiaan 2014–2017
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Liite 1.
Harvaan asuttua maaseutua (hama) koskevia tunnuslukuja maaseudun kolmijakoon
perustuvaan luokitukseen pohjautuen (Tilastokeskus, Maaseutuindikaattorit-tietokanta)
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Liite 2.
Harvaan asutun maaseudun strategian toimenpiteitä
tarkentava muistio
3.2

Harvaan asutun maaseudun näkökulmasta keskeiset läpileikkaavat
toimenpiteet

TOIMENPIDE

TÄSMENNYKSET

1. Brändätään harvaan asuttu maaseutu
laadukkaan asumisen, matkailun,
vapaa-ajan ja yrittämisen paikkana
sekä kehittämisen kohteena
nostamalla alueen vahvuudet esille

Huomioitava maaseudun vetovoimaan
liittyvät tutkimukset (Sitra, Turun yo).

2. Parannetaan harvaan asutun
maaseudun olosuhteiden
huomioimista päätöksenteossa
ja ohjelmissa ottamalla
käyttöön maaseutuvaikutusten
arviointimenetelmä. Kehitetään
nykyisiä mittareita tunnistamaan
harvaan asutun maaseudun
olosuhteet päätöksentekoa varten

Tavoitteena on, että harvaan asuttuun
maaseutuun kohdistuvat kielteiset vaikutukset päätöksenteossa tunnistetaan
ja että harvaan asutun maaseudun erilaisuus huomioidaan lainsäädännössä,
ohjelmissa ja toimenpiteissä kotimaassa
ja EU:ssa.

3. Eri toimenpitein varmistetaan, että
maaseudun perusinfrastruktuuri on
kunnossa

llman kunnossa olevaa infrastruktuuria
eläminen ja yrittäminen harvaan asutulla maaseudulla ei ole mahdollista.
Toimenpiteet kuvattu tarkemmin luvussa
3.5.

4. Digitaalisia palveluja kehitetään
asukaslähtöisesti. Varmistetaan, että
palvelut ovat kaikkien saatavilla ja
asukkailla on sekä tietotaitoa että
tekniset valmiudet niitä hyödyntää

Digitalisaatio edellyttää nopeita kohtuuhintaisia laajakaistayhteyksiä.
Asukkaiden laitekanta, verkot ja osaaminen on saatettava tarvittavalle tasolle.
On myös huomioitava, minkä palvelujen digitalisointi tuo kustannussäästöjä.
Tarvitaan sähköisten ja kasvokkain
tapahtuvien palvelujen yhdistämistä ja
sektorirajojen ylittämistä.
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yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen.
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Huomioitava elinikäisen oppimisen
näkökulma ja opetuksen laatu.

5. Vahvistetaan osaamista harvaan
asutulla maaseudulla
Turvataan koulutuspalveluiden
saavutettavuus ja lisätään niiden
saatavuutta:
• Tutkintoon johtavat AMK ja
maisteriopinnot etä- ja monimuotoopintojen keinoin otetaan osaksi
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
valikoimaa
• Säilytetään kattava laadukasta
opetusta antava lukioverkko
kehittämällä yläkoulujen ja
lukioiden yhteistyöverkostoa mm.
opettajaresurssien jakamisen,
digitalisaation ja verkostoitumisen kautta
• Varmistetaan kansalaisopistojen ja
vapaan sivistystyön saavutettavuus
• Vahvistetaan ammatillisten oppilaitosten
roolia: lisätään ammattioppilaitosten ja
yritysten välistä yhteistyötä, kehitetään
mestari-kisällimallia, jalkautetaan
tutkimustietoa ja innovaatioita
koulutuksen kautta
Kuntia, maakuntia ja paikallisyhteisöjä
rohkaistaan esittämään tutkimus- ja
kehittämistarpeitaan korkeakouluille,
yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.
Neuvontapalvelut tuodaan lähelle
digitalisaatiota ja etäteknologiaa
käyttäen.
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Lukiot ja yläkoulu käyttävät usein yhteisiä opettajia, joiden opetustuntimäärä ei
riitä ilman tätä yhteistyötä.
Keinoina otetaan käyttöön digitaalisuuden, yhteistyön ja verkostoitumisen
tuomat mahdollisuudet.
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3.3

Uudistuvaa, innovatiivista ja verkottunutta yritystoimintaa

6. Vahvistetaan ja nostetaan esille
harvaan asutun maaseudun
kilpailukykytekijöitä
Etsitään ratkaisu alueen yritysten
vaikeuksiin saada investointien
rahoitukseen pankkilainaa.

Esimerkiksi selvitetään mahdollisuus
luoda Finnveralle uusi elementti harvaan
asutun alueen yritysten investointien
tukemiseen/takaamiseen (esimerkiksi
alueelliset kriteerit sijaisvakuuteen).

Varmistetaan kuljetustuen jatkuminen
vuoden 2017 jälkeen ja nostetaan se
pohjoismaiselle tasolle.

Kuljetustuki (5 m€) on voimassa vuoden
2017 loppuun. Tuen suuruutta ja kattavuutta tulee tarkistaa, niin että Suomessa
päästäisiin Ruotsin kanssa kuljetustuessa
samalla tasolle. Tämä edellyttää n. 20
milj. € /v. Tällä hetkellä Suomessa kuljetustuen osuus kustannuksista on 7-17 %
matkan pituudesta riippuen. Ruotsissa
kuljetustukea voi saada jopa 40 % kuljetuskustannuksista.

Maaseuturahaston rahoituksen
epäkohdat korjataan:

Harvaan asutun maaseudun verkosto on
lähettänyt MMM:öön kannanoton maaseuturahoituksen epäkohdista 24.8.2016.

• Yrityksen perustamistuki ja starttiraha
on sovitettava yhteen
• Osa-aika yrittäjän mahdollisuus saada
tukea
• Huomioitava harvaan asuttu maaseutu
yrityshankkeita pisteytettäessä

Ensimmäisen työntekijän palkkauskustannusten madaltamisesta on selvitys
käynnissä.

Madalletaan ensimmäisen työntekijän
palkkauskustannuksia

54

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JULKAISUJA 4/2017

Yrittäjyyden aloittaminen ja itsensä
työllistäminen on haastavaa maaseudulla, koska lähimarkkinat ja pääomat
toimintaan ovat pienet. Maaseudulla
kausittaiset tulot muodostuvat monista
tulonlähteistä.

7. Yritystoiminnan aloittamista ja
kehittämistä tukevia ratkaisuja
räätälöidään harvaan asutun
maaseudun erityispiirteet
huomioiden

Yrittäjäksi ryhtymisen riskiä
pienennetään sujuvoittamalla siirtymää
työnhakijasta tai työntekijästä
yrittäjäksi sekä sovittamalla yhteen
sosiaaliturvaa, palkkatuloja ja yritystulja
osaksi kokonaistoimeentuloa.
Itsensä työllistämistä yrittäjänä
helpotetaan mahdollistamalla osaaikaisen yrittäjyyden rahoitus.
Saatujen kokemusten pohjalta osaaikayrittäjyyden mahdollisuuksia tulee
edelleen kehittää. Osa-aikayrittäjyys on
myös huomioitava yritystuissa.

Osa-aikayrittäjyyden huomioiminen
yritys- ja työllisyystuissa -selvitys valmistuu joulukuussa. Vuonna 2017
voidaan käyttää starttirahaa sivutoimisen yrittäjyyden kokopäiväistämiseen.
Toimintamallia tulee edelleen kehittää,
sillä osa-aikayrittäjyys on keskeinen tapa
aloittaa yritystoiminta ja toimia yrittäjänä hama-alueella.

Yritysten omistajanvaihdoksia
edistetään ja helpotetaan
varmistamalla jo olemassa olevien
hyvien omistajavaihdospalveluiden
saavutettavuus alueella.

Yrittäjien ikääntyessä omistajavaihdosten merkitys kasvaa. On olemassa
ihmisiä, jotka olisivat halukkaita siirtymään yrittäjiksi maaseudulle. Oleellista
on löytää jatkaja ja omistajanvaihdoksen molempia osapuolia tyydyttävä arvo
yritykselle.
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Tarkennuksia
• Vahvistetaan sekä julkisen sektorin että
yrittäjien hankintaosaamista tiedotuksella, neuvonnalla ja koulutuksella.

8. Kunnat ja maakunnat lisäävät
hankinnoissaan paikallisia palveluja
ja tuotteita. Hankintakriteereissä
otetaan käyttöön laadulliset
kriteerit ympäristö- ja sosiaalisten
näkökohtien muodossa ja pilkotaan
hankinnat pienempiin osiin

• Nostetaan esille yritystoiminnan aluetaloudellista merkitystä.
• Edistetään kumppanuutta.
• Aktivoidaan hankinta-asiamiespalvelujen hyödyntämistä.
Hankintoja pilkkomalla myös pienillä
yrityksillä on mahdollisuus tehdä
tarjouksia.
Aluetalousvaikutusten ajantasainen
tieto selventää hankintojen merkitystä
alueella.

9. Osaavan työvoiman rekrytointia
edistetään
Osana TE-palvelujen uudistusta
varmistetaan rekrykoulutusten
jatkuminen ja tunnistetaan alueen
yritysten tarpeet kasvupalveluissa.
Edistetään osatutkinnon
suorittamismahdollisuuksia.
Luodaan verohuojennusjärjestelmä
harvaan asutulle maaseudulle.

Selvitetään mahdollisuus verohuojennuksin lisätä harvaan asutun maaseudun
houkuttelevuutta asumispaikkana. Hyvä
esimerkki tästä on aikaisemmin käytössä
ollut syrjäseutulisä.

Kausityövoiman käyttöä helpotetaan ja
paikallinen sopiminen mahdollistetaan.

Tarvitaan työelämäjoustoja, mm. PAM:n
kanta työaikajoustoista vaikeuttaa jo nyt
kausityöläisiä käyttävien matkailuyritysten toimintaa.
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EURES (European Employment Services)
on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka
avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella.

Maahanmuuttajien työllistämistä alueen
yrityksiin edistetään selvittämällä
sopivia tukimuotoja ja lisäämällä
tietoisuutta Eures-palveluista.

3.4 Luontoa ja raaka-ainevaroja hyödynnetään kestävästi
10. Kehitetään ja otetaan käyttöön
hajautettuja malleja

Kokonaisuuden edistäminen vahvistaa
paikallistaloutta, parantaa työllisyyttä,
lisää positiivista kanssakäymistä paikallisen yhteisön ja julkisen sektorin välillä,
lisää energiaomavaraisuutta, auttaa
osallistumaan ilmastotalkoisiin ja lisää kiertotalouden edellytyksiä.

Parannetaan hajautetun uusiutuvan
energiatuotannon asemaa muuttamalla
syöttötariffia ja rakentamiseen liittyviä
tukia. Uusiutuvan energiatuet eivät saa
riippua yrityksen koosta.

Hajautettu uusiutuva energia on vaihtoehto
keskitetylle sähköntuotannolle siirtohintojen kasvaessa. Ongelmana ovat Suomen
jäykät, monopolistiset energian tuotannon
ja myynnin rakenteet, energiapolitiikan
poukkoilevuus, osaamisen puute (täytyy
hallita sekä monimutkainen energiateknologia että sääntely ja tukipolitiikka) sekä
kapea-alaisuus (tarvitaan monihyötyisiä
ratkaisuja, esim. energiakysymysten kytkeminen kiertotalouteen).

Kehitetään ja lisätään lähiruoan
tuotantoa ja käyttöä.

Tavoite on, että kunnat, tulevat maakunnat
ja valtio hyödyntävät lähiruokaa ruokahankinnoissa nykyistä enemmän. Kehitetään
tuotekehitystä, markkinointia, verkkokauppaa, logistiikkaa ja hankintaosaamista.

Rakennetaan paikallisia monialaisia
liiketoimintamalleja, jotka pitävät
sisällään yritystoiminnan, elintarvikkeet
ja/tai uusiutuvan energian.

Tarvitaan paikallisyhteisöistä lähteviä ratkaisuja yhteistyössä paikallisen yhteisön ja
julkisen sektorin kanssa. Tästä esimerkkinä
ovat esimerkiksi energiaomavaraiset kylät.
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11. Lisätään jalostustoimintaa harvaan
asutulla maaseudulla lähellä
raaka-ainetta. Hyödynnetään
kokonaisvaltaisesti metsän
eri tulonlähteet, ml. puu ja
luonnontuotteet

Metsän kiertoajan puitteissa metsän/puun
voi myydä monta kertaa: maisemana, virkistyspaikkana, puuna, muina metsästä
saatavina tuotteina. Näin metsä voi tuoda
omistajalleen puunmyyntiä laajemmin
tuloja koko sen kiertoajan.
Harvaan asutulle maaseudulle ollaan
suunnittelemassa ja osin jo toteuttamassa
biotuotetehtaita, kaivosinvestointeja ja
matkailun kehittämistä.

Lisätään luonnontuotteiden (marjat,
sienet, yrtit, kala) talteenottoa ja
kehitetään tuotannon eri arvoketjuja.
Lisätään puun jalostusta harvaan
asutuilla alueilla ja kehitetään puuta
raaka-aineena käyttäviä tuotteita.

Tarkennuksia:
• Estetään puurakentamista vaikeuttavat
lainsäädäntöuudistukset.
• Monipuolistetaan arvoketjuja ja kehitetään uusia (mm. puurakentamisen ja
-sisustamisen edistäminen).
• Kehitetään uusia puuta raaka-aineena
käyttäviä tuotteita asiakaslähtöisesti
kehittämällä ja viedään niitä tuotantoon.
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12. Kehitetään luontoon
tukeutuvia terveys- ja
hyvinvointipalveluja lisäämällä
asiakkaiden valinnanvapautta
ja palvelutuotannon
tunnettuutta, hyödyntämällä
hankintojen laatukriteerejä sekä
kokeilutoiminnalla

Luontolähtöisten palveluiden mahdollisuudet tulee tunnustaa ja asukkaille on
tarjottava mahdollisuus valita luontoympäristössä toteutettu palvelu.
Toimintaa ja toiminnan kehittämistä
rajoittavaa normistoa on tarkastettava ja
tarvittaessa purettava. Palveluja tarjotaan
yhtälailla osana julkista palvelujärjestelmää kuin matkailupalveluinakin.
Tarvitaan aiheeseen liittyvää kokeilu- ja tutkimustoimintaa.
Julkisella sektorilla, yrityksillä ja järjestöillä on mahdollisuus hyödyntää luontoa
terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien
ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa sekä
hyvinvointipalveluiden tuottamisessa
maaseudulla. Kokemukset luontoavusteisuudesta ovat hyviä.

13. Edistetään luontoon perustuvaa
matkailua harvaan asutulla
maaseudulla
Tuodaan harvaan asutun
maaseudun mahdollisuuksia esille
matkailustrategioissa, ohjelmissa ja
hankkeissa.

3.5

Metsästys- ja kalastusmatkailu on haasteellinen, mutta liian vähän hyödynnetty
harvaan asutun maaseudun mahdollisuus.
Tätä voisi edistää mm. näin: metsästys- ja
kalastusmatkailua harvaan asutulla maaseudulla. Matkailuyrittäjille luodaan oma
lupa-kiintiömalli.

Julkiset palvelut saadaan uusien palvelumuotojen ja kumppanuuden
kautta

14. Huomioidaan harvaan asutun
maaseudun olosuhteet ja
mitataan ja arvioidaan palvelujen
saavutettavuutta sote- ja
maakuntauudistuksessa

Sote-uudistuksen valmistelu on kesken.
Tässä nostetaan esille harvaan asutun
maaseudun näkökulmasta tärkeimpiä huomioitavia näkökulmia.
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Säilytetään terveyskeskuspalvelut
harvaan asutulla alueella. Rinnalle
tarvitaan lisäksi matalankynnyksen
sosiaalipalveluita sekä jalkautuvia
työntekijöitä.

Palveluverkosto on säilytettävä kattavana,
laadukkaana ja asiakkaiden saavutettavissa siten, ettei alueellinen eriarvoisuus
lisäänny. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tulee olla tavoitettavissa kohtuullisen
etäisyyden päästä. Sote-palveluiden tulee
olla julkisen sektorin tarjoamina, mikäli
muita palveluntuottajia ei ole olemassa.

Valinnanvapauden toteutuksessa on
huomioitava paikalliset olosuhteet
kuten markkinatilanne. Tuetaan
palvelumarkkinoiden syntymistä
mm. kannustamalla asukkaita jo
nyt palvelusetelin käyttöön. Samoin
kannustetaan yrittäjiä ja kolmannen
sektorin toimijoita tarttumaan
uudistuksen tuomiin mahdollisuuksiin.
Otetaan työterveyshuolto mukaan
arvioitaessa valinnanvapausmallin
vaikutuksia.

Valinnanvapaus tarkoittaa mahdollisuutta
valita mistä ja keneltä saa palveluita. Harvaan asutuilla alueilla tulee tarkastella
asiaa kokonaisvaltaisesti:
• Valinnanvapauden toteutuminen on
epätodennäköistä, koska siellä on useita
palveluaukkoja jo nyt eikä alue ole markkinaehtoista aluetta.
• Tiettyjä palveluita tarvitseva henkilö ei
välttämättä osaa tutustua tarjontaan ja
valita palveluntuottajaa. Tämä tilanne on
mm. päihdeongelmaisilla ja kotiin palveluita tarvitsevilla vanhuksilla.
• Voi mahdollistaa yrittäjyyttä (mm.
moniyrittäjyys) ja turvata palvelujen saatavuutta.
• Terveysasemapalvelujen hajottaminen useille eri toimijoille voi vaarantaa
pienissä kunnissa palvelujen tehokkaan
tuottamisen ja näivettää lähipalvelut.
• Turvataan pienten toimijoiden mahdollisuudet osallistua: esim. laaditaan
laatukriteerit ja valitaan toteuttajiksi
kaikki laatukriteerit täyttävät toimijat.
Asiakas päättää palvelusetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla mieleisensä
palveluntuottajan.
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Harvaan asutun maaseudun palvelujen
tuottaminen huomioidaan julkisessa
palvelulupauksessa. Palvelulupauksessa
tulee ottaa kantaa palvelujen
saavutettavuuteen harvaan asutun
maaseudun asukkaiden näkökulmasta.

Julkinen palvelulupaus on maakunnan
asukkailleen osoittama tahdonilmaisu siitä,
miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan.

Varmistetaan palvelujen hyvä
saavutettavuus jo palveluverkkoa
suunniteltaessa mittaamalla ja
arvioimalla saavutettavuutta
monipuolisesti kaikki väestöryhmät
huomioiden.

Maaseutuvaikutusten arviointia käytetään
työkaluna sekä palvelulupauksen että palveluverkon määrittelyssä.
Kohdennettuja tutkimuksia tulee käyttää
saavutettavuuden mittaamisessa ja arvioinnissa. Tilastollisten keskiarvojen sijaan tulee
tarkastella myös sitä keihin ja minne pisimmät etäisyydet kohdentuvat.
Sosiaalipalvelujen tarjontaa ja saavutettavuutta on arvioitava pitkien etäisyyksien
alueilla. Sote-palvelujen digitalisaation
vaikutuksia ja sähköisten palvelujen käytettävyyttä harvaan asutulla alueella tulee
seurata ja kehittää.

Sote- ja maakuntauudistuksen
yhteydessä pidetään huolta, että
yhteisölliset paikalliset toimintamallit
pysyvät vaihtoehtona. Levitetään
aiemmin luotuja hyvä käytäntöjä ja
pilotoidaan uusia toimintamalleja
harvaan asutulla maaseudulla.

Harvaan asutulla maaseudulla on kehitetty sote-palvelujen tuottamisen hyviä
malleja, joiden laajempi käyttöönotto edistää palvelujen saavutettavuutta uudessa
sote-mallissa koko maassa.

15. Kehitetään palveluratkaisuja ja
viedään kokeiluja maaseudulle
tavoitteena hajautetut palvelumallit.

Pitkien etäisyyksien alueet on otettava huomioon palvelujen kehittämishankkeissa.
Esimerkiksi miten järjestää yöaikaan tapahtuva iäkkäiden kotihoito hama-alueilla.

Jatketaan rajoittavien säädösten
purkamista. Säädösten tulee
mahdollistaa uudet toimintatavat.

Pilotoinnit on toteutettava kokonaisvaltaisena rakenteena.
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Hyödynnetään SGEI-lainsäädännön
tuomia mahdollisuuksia tuottaa
palveluja alueilla, jotka eivät ole
markkinaehtoisesti kiinnostavia alueita.
Luodaan yhteistyön edistämiseksi
toimijoita kokoavia kumppanuuspöytiä
ja maakunnallisia järjestöstrategioita.

SGEI palvelu: taloudelliset palvelut, jotka
ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä ja joiden tarjoaminen on yhteiskunnallisesti niin
tärkeää, että viranomaiset ovat asettaneet
palveluntuottajalle julkisen palvelun velvoitteen.

Perustetaan monipalvelukeskuksia sekä
taajamiin että kylille.

Monipalvelukeskuksessa kootaan julkiset,
yksityiset ja yhteisöllisesti tuotetut palvelut
samaan yksikköön siten, että toimintaa voidaan tehostaa ja saada kustannussäästöjä
(yhteinen henkilökunta, yhteishankinnat).

Edistetään yhteiskunnallista yrittäjyyttä.

Eri toimijaryhmien (kunta, yrittäjät, vakituiset ja vapaa-ajanasukkaat) omia ja
yhteisiä intressejä organisoidaan yhteiseksi
yritystoiminnaksi, kuten yhteiskunnallisiksi
yrityksiksi ja uudenlaisiksi osuuskunniksi.
Palvelujen tuotannon muuttaminen yritysmuotoon on järkevää, silloin kun toiminnan
kehittämiseen tarvitaan yrittäjämäistä
otetta. Yritysmuotoinen toiminta ei ole
automaattinen ratkaisu.

Liikkuvista palveluista (hyvinvointibussi,
jalkautuvat työntekijät) saatuja
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä
hyödynnetään nykyistä enemmän,
kun maaseudun palveluaukkoihin
kehitellään uusia ja korvaavia
palvelumuotoja

Monet hyvät käytännöt päättyvät hankerahoituksen loppuessa, sillä niiden
ylläpitäjäksi ei löydy vastuunkantajaa. Esimerkiksi liikkuvien palvelujen käytöstä on
kertynyt runsaasti kokemusta, mutta tieto
on hajallaan ja osin dokumentoimatta.
Tarvitaan benchmarkkausta ja kokeiluissa
löytyneiden hyvien käytäntöjen ottamista
laajamittaisesti käytäntöön.
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Perusopetus turvataan riittävän lähellä.
Opetuksen saavutettavuutta kehitetään
hyödyntämällä mm. verkostoitumista ja
digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia.

Lähikoulujen säilyminen ja kehittyminen:
esimerkiksi osana monipalvelukeskusta;
huomioitava yhteisölliset elementit; etäopetuksen hyödyntäminen.
Hyvien kotimaisten ja kansainvälisten (esimerkiksi Australian ja Kanadan harvaan
asutun maaseudun etäopetusmallit) toimintamallien jalkauttaminen.
Turvallisuuteen liittyy myös huoli lasten turvallisista koulumatkoista petoalueilla.

16. Edistetään arjen turvallisuutta
harvaan asutulla maaseudulla

Huoltovarmuus ruuan ja energian suhteen
on tärkeää poikkeustilanteissa.

Edistetään turvallisuusviranomaisten
(rajavartiolaitos, poliisi, pelastutoimi)
välistä yhteistyötä ja laajenneaan
turvallisuusviranomaisten, kuntien ja
kolmannen sektorin välistä yhteistyötä
Turvataan poliisipalvelujen saatavuus
hälytystehtävissä kohtuullisessa ajassa
koko Suomessa.
Kehitetään ja turvataan
sopimuspalokuntien toimintaa
turvaamalla henkilöstön hankinta mm.
parantamalla tiedotusta.
Laajennetaan Arjen turvaa –
toimintamallin mukainen toiminta
koko harvaan asutulle alueelle.
Turvallisuusviranomaiset ja tulevan
maakunnan vastaavat viranomaiset
osallistuvat paikallisten ryhmien työhön.

Arjen turvaa -kunnissa loppuraportti
Kuntien viritysopas (www.avi.fi). Lapin
ja Pohjois-Pohjanmaan uusin hanke eli
Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke
levittää Arjen turva -mallia eteenpäin.
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Varmistetaan, että sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisilla
ja työllistämisestä vastaavilla
viranomaisilla on aikaa ja resursseja
osallistua paikalliseen hyvinvointi
ja turvallisuustyöhön myös harvaan
asutuilla alueilla.

3.6

Hyvinvointikertomustyössä ja turvallisuussuunnittelussa on kyse yhteistyöstä ja
tiedolla johtamisesta arjen turvaa- konseptin mukaisesti. Työtä johdetaan kunnissa
hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmässä. Maakuntauudistuksen myötä
sote-toimijat etääntyvät maakuntiin. Muita
yhteistyökumppaneita ovat poliisi, pelastustoimi, seurakunnat ja järjestöt. Erityisesti
seurakunnalla on vakiintunut rooli harvaan
asutun maaseudun hyvinvointipalvelujen
osana.

Kunnossa oleva infrastruktuuri mahdollistaa asumisen ja
yrittämisen

17. Kunnossa oleva tiestö turvataan
osana perusinfrastruktuuria

Yleisille teille laaditaan yli
hallituskausien ulottuva
korjausvelkaohjelma, jolla
korjausvelkaa pienennetään.

Kunnossa oleva tiestö parantaa turvallisuutta (koulukyydit, hälytysajoneuvojen
kulkumahdollisuudet, työssäkäynti, elinkeinotoimintaan liittyvä kuljetus).
Vaikka asukkaiden, koululaisten ja maatilojen määrä vähenee, on tieverkoston oltava
käyttökunnossa. Tieverkkoa hyödyntävät
myös matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat.
Monipaikkainen elämäntyyli on lisääntynyt,
eli kirjoilla saatetaan olla kaupungissa ja
aktiivisesti toimia myös maaseudulla.

Alempiasteinen tieverkko pidetään
käyttökunnossa. Panostetaan erityisesti
tieverkoston ja siltojen korjauksiin.

• Maaseudun raaka-ainevirrat vaativat
ympärivuotisen raskaan liikenteen. Kunnossa oleva alempiasteinen tiestö on mm.
metsäbiotalouden kehittämisen keskeisin haaste. Metsäbiotalous on suurin
yksittäinen aluetalouden tekijä harvaan
asutulla maaseudulla. Kulkukelpoisia
teitä tarvitaan myös maidon, lihan, viljan,
lannoitteiden, siementen, koneiden, laitteiden, matkailijoiden, palvelutuottajien
ja asukkaiden liikkumiseen.
• Vapaa-ajan asutusta on myös yksityisteiden varrella.
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Tiekuntien tulee saada alv
vähennysoikeus (Yksityistielain
uudistaminen).

Tiekuntia tarvitaan yksityisteiden kunnostamista varten. Maatilaverkoston
harvenemisen myötä tienkunnossapito
kalusto vähenee. Tämän lisäksi väestön
ikääntyminen vaikuttaa siihen, että urakoitsijoita on vähemmän.

18. Nopea ja kohtuuhintainen laajakaista Tavoitteena on saada nopea ja kohon osa perusinfrastruktuuria
tuuhintainen laajakaista, mieluiten
valokuituyhteys, kaikille. Se on elämisen, yrittämisen ja mm. tulevaisuuden
digitaalisen liikenteen elinehto, myös turvallisuusnäkökulmasta:
• Laajakaistan paikoitellen korkea hinta
vähentää liittyjien määrää.
• Harvaan asuttu maaseutu ei ole markkinaehtoista aluetta. Yhden kunnan
alueella voi olla monenlaisia maaseutualueita, myös harvaan asuttua
maaseutua.
Yleispalveluliittymän tiedonsiirron
vähimmäisnopeus nostetaan
kiinteistöjen ja vapaa-ajan asuntojen
osalta vähintään 100 Mbit/s.

Yhteyden tulee olla symmetrinen ja stabiili.
Tämä on käytännössä mahdollista saavuttaa vain valokuituverkoilla. Lisäksi tarvitaan
riittävät mobiiliyhteydet turvaamaan liikkuvat digitaaliset palvelut.
(Osa-aikainen) etätyö lisääntyy ja tarvitaan
nopeita yhteyksiä. Samoin tulevaisuuden
digitaalisten palvelujen toimivuuden näkökulmasta 100 Mbit/s symmetriset ja stabiilit
palvelut ovat ehdottoman tärkeitä.
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Laajakaistahanketta jatketaan vähintään
vuoteen 2020 loppuun saakka.
Markkinaehtoinen alue ja samalla
kuntien maksuosuudet tulee tarkistaa
kuntien muuttuneen taloustilanteen
vuoksi ja huomioida määrittelyssä
asukastiheys vain taajamien
ulkopuolelle jäävän väestön osalta.

LVM:n uuden lakiesityksen mukaan tuettu
rakentaminen olisi mahdollista tontin
rajalle saakka aiemman 2 km:n sijaan,
Laajakaista hanke jatkuisi 2019 loppuun
saakka ja tukea saisi aiemmin tuen ulkopuolelle rajatuille alueilla.

Laajakaista hankkeen tuen
myöntämisessä poistetaan jaottelu
vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin.
Kannustetaan infrastruktuurin
yhteisrakentamiseen.

Keino säästää kustannuksia on infrastruktuurin yhteisrakentaminen. Infrastruktuurin
yhteisrakentamislakia on hyödynnettävä
erityisesti harvaan asutulla maaseudulla.
Tähän tarvitaan tiedottamista ja asennemuutosta.

19. Liikennejärjestelmän ja logistiikan
uudet toimintamallit (Liikennekaari)
otetaan käyttöön ja niissä
huomioidaan harvaan asutun
maaseudun erityispiirteet

Kuljetusta tarvitsevat: Ruoka, tavarat, päivittäishankinnat, koulukuljetus, Kela-kyydit,
shl-kuljetukset, kutsuohjattu joukkoliikenne
jne.

Kehitetään kutsu(joukko)liikennettä
ja muita uusia liikkumismuotoja
yhdistämällä eri kuljetuspalveluja
(henkilö- ja tavaraliikenne), karsimalla
päällekkäistä toimintaa saaden
sitä kautta kustannussäästöjä ja
yhtenäistämällä kuntien käytäntöjä.

Kuntien on koottava eri sektorien kuljetuksia koskeva tieto yhteen ja sen
perusteella kehitettävä liikkumispalveluita
ja kuljetuksiaan sujuvammaksi ja kustannustehokkaammaksi kokonaisuudeksi.
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Suuri ongelma on nuorten kulkeminen harrastuksiin kouluajan jälkeen. Illalla liikenne
ei toimi, kun pitäisi päästä keskustaajamiin
harrastamaan ja sieltä pois. Ongelmana
on myös kaikkien autottomien liikkuminen
koulujen loma-aikojen ulkopuolella.
Toimiva joukkoliikenne edistää monipaikkaista asumista, sillä maaseudun
vapaa-ajan asunnoissa vietetään pitkiäkin
aikoja, mikäli palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Vapaa-ajan asukkaat käyttävät
kutsujoukkoliikennettä, sillä osa vapaa-ajan
asukkaista on luopunut omasta autosta.
Joukkoliikenteen kokeiluhankkeita on
ollut eri puolilla maata ja joitakin on myös
tutkittu ja toimintaa arvioitu, kertynyttä
kokemusta ja tutkimustuloksia voisi hyödyntää enemmän.
Keskusteluja käyty liikenneverkon yhtiöittämisestä (Live).

Liikennekaaren toteutuksessa tulee
huomioida harvaan asutun maaseudun
näkökulma ja hyödyntää liikennekaaren
tuomia mahdollisuuksia.

Saavutettavuus tulee turvata myös autottomille ja niille jotka eivät pääse kulkemaan
omalla autolla.

Säilytetään paikallisten asukkaiden ja
yritysten liikkuminen harvaan asutulla
maaseudulla maksuttomana: Säilytetään
yhteysalusliikenteen maksuttomuus
vakituisille asukkaille ja yrityksille.
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20. Lentoliikennettä kehitetään
asukkaiden ja yritysten tarpeita
palvelevaksi maakuntakentillä

• Sopivat yhteysaikataulut.
• Kohtuulliset hinnat.
• Kuljetukset lentokentältä maakunnan
muihin keskuksiin.
• Tilauslentoliikenne.

21. Edistetään maaseudulle rakentamista
helpottamalla kaavoitusta
ja rakentamisen luvitusta
lainsäädännössä

Paikallisen julkisen sektorin tehtävänä
on rakentaa puitteet harvaan asutun
maaseudun elinkeinojen ja viihtyvyyden
edistämiselle, kaavoitus ja rakentamisen
luvitus ovat näistä työkaluista tärkeimpiä.
Tulevaisuudessa monipaikkainen asuminen
lisääntyy.
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