Hämeen Maaseutuluotain 2020

Pasi Saukkonen & Niina Tiittanen
Marraskuu 2020

Tiivistelmä
Maaseutuluotain on toimintatapa, jossa tarkastellaan monipuolisesti maaseutualueiden tilaa ja kehitystä. Siinä törmäytetään ns. tietoperusta paikalliseen kokemus- ja asiantuntijatietoon. Maaseutuluotaimen mukainen toiminta käynnistyi Hämeessä keväällä 2020. Tilastoihin perustuvan tarkastelun lisäksi toteutettiin kysely, jonka kohteena oli Hämeen maaseudun toimijoita: kehittäjät, yritykset ja alan neuvojat, kunnat, tutkimus-, koulutus ja innovaatiotoimijat (TKI), järjestöt ja tiedonvälittäjät. Vastauksia saatiin 244 henkilöltä.
Hämeen maaseuduilla asuu noin 84 500 ihmistä, mikä on 23 prosenttia koko alueen väestöstä. Hämeen maaseutualueiden väestö on 2000-luvulla vähentynyt: kaupungin läheisellä maaseudulla niukasti, ydin ja harvaan asutulla maaseudulla selvemmin. Työpaikkojen määrän laskeva trendi ydinmaaseudulla ja kaupungin läheisellä maaseudulla on pysähtynyt ja tasaantunut, mutta harvaan asutun maaseudun työpaikat vähenevät edelleen.
Maaseutubarometri antaa Hämeen maaseutualueille kokonaisarvosanaksi 6,7 (asteikko 4–10). Parhaimmat arvosanat saa maaseutualueiden turvallisuus asuinpaikkana, luonnonympäristön monimuotoisuus, maaseutualueiden kyky tarjota hyvän elämän puitteet, etätyömahdollisuudet ja Hämeen maaseudun maine. Heikoimmaksi arvioitiin julkisten palvelujen saatavuus, maaseutualueiden
huomiointi maakunnan kehittämisessä, Manner-Suomen Maaseutuohjelman tunnettuus, maaseutualueiden aktiivinen markkinointi asuinpaikkoina ja yritysten kansainvälistyminen.
Yritysten ja alan neuvojien mukaan digitalisaation hyödyntämisessä, työvoiman saatavuudessa ja
investointien riittävyydessä on selkeitä puutteita. Alkutuottajat neuvojineen kokevat Hämeen peltojen olevan tehokkaassa käytössä, metsävarojen käytön monipuolista ja ympäristöpäästöjen hallinnassa. Ongelmat liittyvät mm. alan heikkoon houkuttelevuuteen. Kuntatoimijoiden mukaan kunnat tukevat hyvin aktiivisia kyliä, joskin panostukset maaseutualueiden kehittämiseen ovat olleet
riittämättömiä. Kehittäjät korostavat yhteistyötä menestystekijänä ja tuovat esille Hämeen maaseudun kehittämismyönteisyyden. TKI-toimijat katsovat etäkoulutuksen täydentävän hyvin koulutustarjontaa, mutta yritysten tutkimus- ja kehityspanostuksia pidetään riittämättöminä ja osaamisen
siirtymistä ongelmallisena. Yhdistykset pitävät maaseudun kehittäjän rooliaan tärkeänä, koska he
tuntevat paikalliset olosuhteet ja kehittämistarpeet.
Maaseutuluotaimen mukaan kehittämisresursseja tulisi seuraavan kolmen vuoden aikana suunnata
erityisesti tietoliikenneyhteyksien ja lähiruoan saatavuuden parantamiseen, paikkariippumattoman
työn edistämiseen, ruokasektoriin liittyvän yrittäjyyden tukemiseen sekä hajautetun energian tuotannon ja uusiutuvien energiaratkaisujen vauhdittamiseen.
Työn loppupohdinnoissa nostetaan esille Hämeen maaseudun elinvoiman tekijöinä kaupunkiyhteistyön tiivistäminen, maaseututaajamien elinvoimaan panostaminen ja syvän maaseudun kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen.
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1. Maaseutuluotaimen tausta
Maaseutuluotaimen kehittäminen käynnistyi Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa vuonna 2016.
Työn pontimena oli havainto siitä, että maaseutujen tilan ja kehityksen tilannekuvan muodostamiseen kaivataan kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa. Toisekseen myös maaseutujen näkyvyydessä ja
tietoon perustuvassa julkisuuskuvassa oli selvää kehittämisen tarvetta. Työn läpileikkaaviksi ajatuksiksi tarkentui hallinnollisista rajoitusta riippumaton tarkastelu, monipuolinen lähestymistapa, tietoperustan ja kokemustiedon yhdistäminen, toistettavuus ja ajatuksia herättävät tulokset. Näin syntyi Maaseutuluotain, jolle asetettuja tavoitteita olivat erilaisten maaseutualueiden kehittämisen
seuranta ja ennakointi sekä kehittämisen kärjen tunnistaminen. Maaseutuluotain on kehittämisentyöväline – ei ”fiilisten tulkki” tai ”Maaseudun ilmapuntari”.
Hämeessä Maaseutuluotaimen mukainen prosessi käynnistettiin keväällä 2020 (Kuvio 1). Sen toteutustapa ja tulokset on esitetty tässä raportissa. Työn on toteuttanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimeksiannosta Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia/Itä-Suomen yliopisto.

Kuvio 1. Hämeen Maaseutuluotaimen toimintatapa

2. Maaseutuluotaimen toteutus
2.1 Tietovarannon kokoaminen
Maaseutuluotain -hankkeessa rakennettiin Hämeen maaseutujen tietovaranto, joka tukeutui tilastoaineistoon. Toimintatavan mukaisesti esitettävät asiat pyrkivät kuvaamaan maaseutujen kehityksen nykytilannetta kuin pidemmän ajan trendiäkin. Tietovarannon esitystapa ja niistä nostetut sanalliset nostot perustuivat objektiiviseen havainnointiin. Tietovarannolla oli kaksi tehtävää Maaseutuluotaimessa. Ensinnäkin se toimii tehdyn kyselyn ennakkoaineistona, toisekseen aineistolla on
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myös itsellinen rooli Hämeen maaseutujen kokonaiskuvan muodostamisessa ja tietoisuuden lisäämisessä.

2.2 Kyselyn kohdejoukon valinta
Maaseutuluotainkyselyn kohteeksi valittiin laajasti erilaisia Hämeen maaseudun toimijoita: kehittäjät, yritykset, kuntatoimijat, tutkimus-, koulutus ja innovaatiotoimijat (TKI), järjestö- ja yhdistystoimijat sekä tiedonvälittäjät (ks. taulukko 1). Kohdejoukoksi tarkentui 1799 henkilöä, joille sähköinen
kysely tausta-aineistoineen toimitettiin toukokuussa 2020.
Taulukko 1. Kyselyn kohdejoukko
Ryhmä

Toimijat

Alueen kehittäjät

Maaseutuasiamiehet ja -johtajat, Metsäkeskuksen ja ProaAgrian asiantuntijat, maakuntaliitot ja maakuntien yhteistyöryhmät, kaupungin- ja
kunnanjohtajat, Leader-ryhmien hallitukset

Maa- ja metsätalousyrittäjät ja alan
neuvojat

Nuorenviljelijän tukea saaneet, maatalouden investointitukea saaneet

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

Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimijat

Soveltuvien alojen asiantuntijat sekä opetusorganisaatioiden johto,
Luonnonvarakeskus

Järjestö- ja yhdistystoimijat

Kyläyhdistysten puheenjohtajat, kyläasiamies

Tiedonvälittäjät

Paikallislehtien päätoimittajat ja/tai toimituspäälliköt

Kyselyyn vastasi 244 henkilöä, joiden jakaantuminen pääasiallisen roolin mukaisesti on esitetty taulukossa 2. Kyselyyn sisältyi osio, jonne vastaaja pystyi osallistumaan myös useammassa roolissa. Vajaa kolmannes vastaajista ilmoittikin useamman roolin – tyypillisimmin kaksi roolia (62 % usean roolin vastanneista). Kun nämä vastaajien moninaiset roolit otetaan huomioon, niin erityisesti järjestötoimijoiden vastausten määrä kasvoi selvästi. Vastaajaryhmittäiset väittämät ja niihin saadut vastaukset on esitetty liitteessä 1.
Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet pääasiallisen ja kaikkien roolien mukaisesti.
Pääasiallinen rooli
lkm
%

Rooli

Kaikki roolit
lkm
%

Alueen kehittäjä

35

14

48

14

Maa-/metsätalousyrittäjä tai alan neuvoja
Yrittäjä (muu toimiala), yrityksen työntekijä tai yritysneuvoja
Kunnan viranhaltija tai poliittinen päättäjä
Koulutus-/tutkimus-/innovaatiotoimija
Järjestö- tai yhdistystoimija
Tiedonvälittäjä
Yhteensä

53

22

67

19

25

10

42

12

66
28
35
2
244

27
11
14
1
100

83
35
71
4
350

24
10
20
1
100

6

Vastanneista 60 prosenttia oli miehiä, 38 prosenttia naisia ja 2 prosenttia ei tähän vastannut. Ikäjakauma oli seuraava: 15–29-vuotiaita, 6 %, 30–49-vuotiaita 30 %, 50–64-vuotiaita 46 %, 65–vuotiaita tai vanhempia 15 %, ei tietoa 3 %. Vastaajien asuinpaikkakunnan perusteella vastauksia saatiin
kaikista Hämeen kunnista (kuvio 2). Eniten maakuntien keskuksista Hämeenlinnasta ja Lahdesta.
Maakunnittain tarkasteltuna Päijät-Hämeessä asuu 111 vastaajaa ja Kanta-Hämeessä 112 vastaajaa. Vastaajista 16 asuinpaikka oli Hämeen ulkopuolelle, tyypillisimmin Uudellamaalla.

Kanta-Häme
Päijät-Häme

Kuvio 2. Vastaajat kartalla asuinpaikan postinumeron perusteella ja taulukossa asuinpaikkakunnan
mukaan.
Vastaajat luokiteltiin myös heidän toiminnan suuntautumisen perusteella. Näin toiminnan mukaan
tarkasteltuna vastaajat jakaantuivat seuraavasti:
Päijät-Häme 104 kpl
Kanta-Häme 106 kpl
Molemmat maakunnat 25 kpl
Ei tiedossa 9 kpl

2.3 Kyselyn toteutus
Kyselyn kohdejoukolle lähetettiin Hämeen maaseudun tilannekatsaus, jossa eri toimijoiden tuottamia tilastoja hyödyntäen ja muokaten pyrittiin välittämään laaja-alainen, objektiivinen tilannekuva
Hämeen maaseuduista. Ajankohtaiskatsaus ”Tilastojen kertomaa Hämeen maaseudusta” on liitteessä 2. Kysely koostui useasta osasta. Muutaman taustakysymysten jälkeen oli kaikille yhteinen
maaseutubarometriosio, jossa maaseudun tilaa ja kehitystä arvioitiin kouluarvosanoin 4–10. Arvioivat asiakokonaisuudet olivat:
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1)
2)
3)
4)

Hämeen maaseutualueiden tila ja kehitys (10 arvioitavaa asiaa)
Työ, elinkeinot ja osaaminen Hämeen maaseutualueilla (9 arvioitavaa asiaa)
Palvelut ja sujuva arki Hämeen maaseutualueilla (9 arvioitavaa asiaa)
Asuminen ja ympäristö Hämeen maaseutualueilla (11 arvioitavaa asiaa)

Tästä siirryttiin vastaajaryhmäkohtaiseen osioon, jonne ohjattiin alussa vastaajan valitseman roolin
tai roolien mukaisesti. Tämän jälkeen palattiin taas kaikille yhteiseen osioon, joka käsitteli Hämeen
maaseudun tärkeitä lähivuosien kehityskohteita. Kyselyssä oli myös mahdollisuus vapaaseen kommentointiin Kaakkois-Suomen maaseuduista. Kyselyn lopuksi tiedusteltiin arvioita Hämeen tilastokatsauksen toteutuksesta ja sisällöistä. Vastaajista 88 prosenttia ilmoitti tutustuneensa vähintäänkin hieman tilastokatsaukseen ennen kyselyyn vastaamista, näistä 23 prosenttia hyvin1. Vastaajien
arvio katsauksen vaikutuksista omiin vastauksiin on tyypillisimmin vähäinen (48 %) tai kohtalainen
(23 %)2.

3. Tulokset
3.1 Hämeen maaseudut
Hämeen maaseutua luonnehtivat ”kaupunkimaaseudut”, mikä tarkoittaa kaupungin kehysalueen ja
kaupungin läheisen maaseudun suurta osuutta tässä käytetyssä Suomen Ympäristökeskuksen
vuonna 2013 käyttöön ottamassa aluetypologiassa3.
Hämeen kaksi maakuntaa, Kanta- ja Päijät-Häme, ovat alueprofiileiltaan samanlaisia, mutta erilaisia
(Taulukko 3). Kaupunki- ja niiden läheisten alueiden suuri määrä on molemmille maakunnille tunnusomaista. Erona on se, että Päijät-Hämeessä on selvästi enemmän asukkaita kaupungin ydinalueilla (sisempi ja ulompi kaupunkialue), kun taas Kanta-Hämeessä kaupungin keskustasta etäisemmällä kehysalueella. Kuntatasolle tultaessa erot väestön sijoittumisessa erilaisille alueille kasvavat
edelleen. Esimerkiksi Lahti ja Riihimäki ovat kaupunkialueita, kun taas Padasjoki syvää maaseutua
(ydin ja harvaan asuttu maaseutu) ja Humppilassa erottuu kaupungin läheinen maaseutu.

1

asteikko: ei lainkaan, hieman, kohtalaisesti, hyvin
asteikko: ei vaikutusta, vähäinen vaikutus, kohtalainen vaikutus, suuri vaikutus, en osaa sanoa
3
Luokittelu lanseerattiin vuonna 2013, mutta alueruutujen luokittelu pohjautui vuoden 2010 tilastotietoihin. Laskenta
on päivitetty keväällä 2020, jonka tilastot ovat vuodelta 2018. Tässä raportissa käytetään vanhempaa aluetyypittelyä
(SYKE 2013), koska siihen perustuen tilastoja on kattavasti saatavilla. Päivitetyn typologian suurimmat muutokset Hämeen osalta näkyy siinä, että kaupungin läheistä maaseutua on ”muuttunut” kaupungin kehysalueeksi. Vähäiset syvän
maaseudun alueet eli ydin- ja harvaanasuttu maaseutu ovat säilyneet jotakuinkin ennallaan.
2
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Taulukko 3. Hämeen väestö erilaisilla alueilla vuonna 2018 (Aluetypologia, Syke 2013).
Häme yhteensä
hlöä
%

Kanta-Häme
hlöä
%

Päijät-Häme
hlöä
%

2 815

0,8

326

0,2

2 489

1,2

12 721

3,4

2 587

1,5

10 134

5,1

55 155

14,8

39 079

22,8

16 076

8,0

13 801

3,7

0

0,0

13 801

6,9

Harvaan asuttu
maaseutu
Ydinmaaseutu
Kaupungin läheinen maaseutu
Maaseudun paikalliskeskukset
Kaupungin kehysalue
Kaupunki
Tuntematon

64 120

17,2

36 969

21,6

27 151

13,5

219 400
4 157

59,0
1,1

90 664
1 883

52,9
1,1

128 736
2 274

64,2
1,1

Koko alue

372 137

100

171 508

100

200 629

100

Molemmissa Hämeen maakunnissa väkimäärä on kokonaisuutena kasvanut 2000-luvulla (Kuvio 3).
Hämeen aluetyypeistä harvaan asutun maaseudun ja ydinmaaseudun väestö on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Kaupunkialueiden ja sen kehysalueen väkiluku on puolestaan kasvanut. Maaseutualueiden negatiivisen väestökehityksen taustalla on sekä luonnollisen väestönmuutoksen negatiivisuus sekä maan sisäinen muuton negatiivisuus.
110
Kaupungin kehysalue

105

Sisempi ja ulompi kaupunkialue

100
95

Kanta-Häme

90

Päijät-Häme

85

Kaupungin läheinen maaseutu +
paikalliskeskukset

80

Ydinmaaseutu

75
70

Harvaan asuttu maaseutu
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kuvio 3. Väestönkehitys Hämeen erilaisilla alueilla 2005-2018, indeksi vuosi 2005=100 (Lähde: Tilastokeskus, Maaseutuindikaattorit)
Hämeen työpaikkojen määrä on ollut laskusuunnassa (Kuvio 4). Kaupungin kehysalueella työpaikat
ovat jotakuinkin säilyneet samalla tasolla. Myös työpaikkojen laskeva trendi ydinmaaseudulla ja kaupungin läheisellä maaseudulla näyttäisi pysähtyneen ja tasaantuneen. Sen sijaan harvaan asutun
maaseudun työpaikat vähenevät edelleen.
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Kuvio 4. Työpaikkojen kehitys Hämeen erilaisilla alueilla 2008-2017, indeksi vuosi 2007=100
(Lähde: Tilastokeskus, Maaseutuindikaattorit)
Hämeen taloudellinen huoltosuhde on 1,5, koko Suomen 1,4 (vuosi 2018). Huoltosuhde on korkein
harvaan asutulla maaseudulla (1,9), matalin kaupungin kehysalueella (1,2). Aktiivinen osallistuminen jonkin yhteisön toimintaan on maaseutualueilla hieman vähäisempää kuin kaupungissa. Kuitenkin 65-ikävuoden jälkeen erot tasoittuvat. Elämänlaatuun ja asuinalueeseen tyytyväisyydessä erot
ovat pieniä kaupunki- ja maaseutualueiden kesken.
Viljanviljelyn osuus Hämeen alueen maataloustuotannosta on selvästi suurempi kuin koko maassa
(vuosi 2018). Luomutilojen osuus on noin 7 %, mikä jää alle koko maa keskiarvon (11 % vuonna
2019). Monialaisia tiloja on valtakunnallisen keskiarvotason mukaisesti 29 prosenttia. Maatalous- ja
puutarhayritysten määrä on vuosina 2010–2017 laskenut valtakunnallisen trendin mukaisesti. Samaan aikaan tilan keskimääräinen koko on kasvanut 44 hehtaarista 54 hehtaariin. Kotimaan matkailu maaseudulla on kasvanut vuosina 2005–2018. Lukumääräisesti eniten kesämökkejä on Hämeenlinnassa, kunnan väkilukuun suhteutettuna Sysmässä, Padasjoella ja Hartolassa. Kesämökeistä
suurin osa on kunnan ulkopuolisten asukkaiden omistuksessa. Kausiasukkaita on Hämeen maaseutualueilla parhaimmillaan kuukausitasolla 60 000. Näistä noin puolet sijoittuu kaupungin läheiselle
maaseudulle ja toinen puoli likimain tasan ydin ja harvaan asutulle maaseudulle.

3.2 Maaseutubarometri
Hämeen maaseutubarometri antaa alueen maaseudulle kokonaisarvosanaksi 6,7 (asteikko 4–10).
Eri teemojen ja osa-alueiden välillä oli suurta vaihtelua keskiarvoissa (ks. kuvio 5). Maaseudun tilan
ja kehityksen osa-alueista parhaimmat arvosanat saa Hämeen maaseudun maine (7,7) ja kaupungin
läheisen maaseudun elinvoimaisuus (7,4). Heikoimmaksi arvioitiin maaseudun huomiointi maakunnan kehittämisessä (6,1) ja Manner-Suomen maaseutuohjelman tunnettuus (6,0). Työ, elinkeinot ja
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osaaminen -teemassa esitettyjä asioita arvioidaan yhdenmukaisen vaatimattomasti siten, että keskiarvot jäävät alle seitsemään. Selvästi heikoimman arvion saa maaseutuyritysten kansainvälistyminen (5,6), parhaimman paikallisten vahvuuksien tunnistaminen (6,8).
Palveluissa ja sujuvassa arjessa kysymyskohtainen keskiarvovaihtelu oli suurta. Maaseutualueiden
turvallisuus ja niiden kyky tarjota hyvän elämän puitteet saivat runsaan kahdeksikon. Sen sijaan julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuus sekä maaseututaajamien tila palvelujen keskuspaikkana
saivat vain runsaan kuutosen. Asuminen ja ympäristö -teemassa oli myös kohtalaista osa-alueittaista
vaihtelua keskiarvoissa. Maaseutualueiden luonnonympäristön monimuotoisuus (8,1) sekä luonnonvarojen ja -arvojen suojelun tilanne (7,6) olivat parhaimmistoa, kun taas heikoimmaksi arvioitiin
maaseutualueiden aktiviinen markkinointi asuinpaikkoina (5,9) ja syvän maaseudun houkuttelevuus
asumisen näkökulmasta (6,2).

Kuvio 5. Maaseutubarometrin tulokset teemoittain ja osa-alueittain (n=231–240)
Keskiarvon lisäksi tarkemman kuvan saamiseksi on syytä katsoa myös vastausten hajontaa (Kuvio
6). Tyypillisimmin vastaajat ovat käyttäneet arvosanoja 6 ja 7. Toisaalta myöskään asteikon ääripäitä
ei ole arkailtu käyttää. Arvosanoja 4 ja 5 on käytetty eniten kohdissa Manner-Suomen Maaseutuohjelman tunnettuus (42 %), maaseutualueiden yritysten kansainvälistyminen (47 %) ja maaseutualueiden taajamien elinvoimaisuudessa (37 %). Vastaavasti arvosanoja 9 ja 10 ovat yleisimpiä arvioitaessa maaseutualueiden turvallisuutta asuinpaikkana (51 %), maaseutualueiden kyky tarjota puitteet
hyvälle elämälle (36 %) ja maaseutualueiden luonnonympäristön monimuotoisuus (34 %).
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Ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuus

Tila ja kehitys

Hämeen maaseutualueiden tulevaisuuden näkymä
Eri toimijoiden yhteistyö maaseutukehittämisessä
Kehittämisrahoituksen riittävyys maaseutualueilla
Maaseutualueiden kyky uusiutua muutoksessa
Maaseutualueiden huomiointi maakunnan kehittämisessä
Hämeen maaseudun maine
Manner-Suomen Maaseutuohjelman tunnettuus
Paikallisten kehittämiskohteiden tunnistaminen
Paikallisten vahvuuksien tunnistaminen

Työ ja elinkeinot

Luonnonvarojen monipuolinen kaupallinen hyödyntäminen
Yritystoiminnan kehitystilanne maaseutualueilla
Palveluyrittäjyyden tila maaseutualueilla
Yritystoiminnan kyky uusiutua muutoksessa maaseutualueilla
Uuden osaamisen siirtyminen maaseutualueiden elinkeinoelämän tarpeisiin
Maatilojen ja yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosten eteneminen…
Maaseutualueiden yritysten kansainvälistyminen
Maaseutualueiden yhteisöllisyys

Palvelut ja sujuva arki

Maaseutualueiden turvallisuus asuinpaikkana
Julkisten palvelujen saatavuus maaseutualueilla
Yksityisten palvelujen saatavuus maaseutualueilla
Tietoliikenneyhteyksien toimivuus maaseutualueilla
Maaseudun taajamien tila palvelujen keskuspaikkana
Etätyömahdollisuudet maaseutualueilla
Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet maaseutualueita koskevaan…
Maaseutualueiden kyky tarjota puitteet hyvälle elämälle
Maaseutualueiden kaavoituksen tuki erilaisille asumisratkaisuille
Asukkaiden mahdollisuudet osallistua maankäytön suunnitteluun

Asuminen ja ympäristö

Kaupungin läheisen maaseudun houkuttelevuus asuinpaikkoina
Maaseudun taajamien houkuttelevuus asuinpaikkoina
Ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun houkuttelevuus asuinpaikkoina
Maaseutualueiden aktiivinen markkinointi asuinpaikkoina
Maaseutualueiden markkinointi vapaa-ajan viettokohteena
Tulomuuton vaikutus maaseudun elinvoimaan
Maaseutualueiden paikallisidentiteetin ja maaseutukulttuurin vahvuus
Maaseutualueiden luonnonympäristön monimuotoisuus
Maaseutualueiden luonnonvarojen ja -arvojen suojelun tilanne
4huono

5välttävä

Kuvio 6. Barometrin vastausten jakauma (n=231–240)
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Kuviossa 7 teemojen alla kysytyt asiat on sijoitettu nelikenttään. Lohkot muodostuvat koko aineiston vastausten keskiarvon (6,7) ja keskimääräisen hajonnan (1,1) perusteella (viivat x- ja y-akseleilla)4. Näin muodostuu neljä lohkoa: Hyvät arvosanat ja suuri/pieni hajonta (lohkot 2 ja 4) sekä
huonot arvosanat ja suuri/pieni hajonta (lohkot 1 ja 3).
Palveluihin ja sujuvaan arkeen liittyvät vastaukset (kolmiot) sijoittuvat melko tasaisesti kaikkiin lohkoihin. Esimerkiksi etätyömahdollisuudet maaseudulla saavat melko hyvän arvosanan, mutta mielipiteitä se jakaa enemmän kuin kaikki kysymykset keskimäärin. Vastaavasti asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet kehittämiseen koetaan keskiarvosanaa heikommaksi, mutta tässä hajonta on
suurta. Asumiseen ja ympäristöön (vinoneliö) liittyvissä tekijöissä on korkeita arvosanoja, mutta vastaavasti myös hyvin heikkoja. Vastausten hajonnassa on myös suurta vaihtelua. Maaseudun tilaa ja
kehitystä (ympyrä) kuvaavissa asioissa on nähtävissä runsaasti yksimielisyyttä. Maaseudun työhön,
osaamiseen ja elinkeinoihin liittyvät asiat puolestaan sijoittuivat liki yksinomaan lohkoihin 1 ja 3:
”huonot arvosanat, pieni/suuri hajonta”. Kehittämisen kannalta erityisen kiinnostava on lohko 3.
Siinä mainituista heikkouksista ollaan eniten yhtä mieltä. Voinee ajatella niin, että tästä lohkosta
löytyy niitä asioita, joita yhteisesti oltaisiin kiinnostuneita kehittämään. Tähän lohkoon sijoittuu
kaikkiaan seuraavat 11 asiaa:
Ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuus
Maaseutualueiden kyky uusiutua muutoksessa
Paikallisten kehittämiskohteiden tunnistaminen
Yritystoiminnan kehitystilanne maaseutualueilla
Palveluyrittäjyyden tila maaseutualueilla
Yritystoiminnan kyky uusiutua muutoksessa maaseutualueilla
Uuden osaamisen siirtyminen maaseutualueiden elinkeinoelämän tarpeisiin
Maaseutualueiden yritysten kansainvälistyminen
Yksityisten palvelujen saatavuus maaseutualueilla
Maaseudun taajamien tila palvelujen keskuspaikkana
Maaseutualueiden aktiivinen markkinointi asuinpaikkoina

4

Esitysteknisistä syistä vain äärimmäisistä tekijöistä on kuviossa ilmoitettu asiasisältö.
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Kuvio 7. Barometrin vastausten keskiarvo (x-akseli) ja hajonta (y-akseli)
Kuviossa 8 vastausten keskiarvot on esitetty vastaajaryhmittäin. Luokkia yhdisteltiin tulosten luotettavuuden parantamiseksi ja ne rakentuivat seuraavasti 1) alueen kehittäjät sisältäen tki-toimijat
ja tiedonvälittäjät, 2) maa- ja metsätalousyrittäjät sekä muut maaseutuyritykset 3) kuntatoimijat
sekä 4) järjestö- ja yhdistystoimijat.
Yleistulkinta eroista on se, että kehittäjät (sis. TKI+tiedonvälittäjät) arvioivat useita asioita muita
ryhmiä myönteisemmin (ks. vihreä viiva kuviossa 8). Tästä on joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi kuntatoimijat näkevät myönteisimmin yritysten ja maatilojen omistajan ja sukupolvenvaihdosten etenemisen, kun taas yritykset ovat tässä kriittisimpiä. Kaavoituksen tuki erilaisille asumisratkaisuille ja
asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet maankäytön suunnitteluun maaseudulla on myös kuntatoimijoiden arvioiden mukaan vahvinta. Luonnonvarojen, -arvojen ja -suojelun tilanteelle yritykset antavat parhaan arvosanan. Yksityisten palvelujen saatavuuden ja palveluyrittäjyyden tilan maaseutualueilla myös yritykset näkevät vastaajaryhmistä myönteisimmin, kuntatoimijat taas heikoimmaksi.
Vastaajaryhmittäisissä vastauksissa on useita tilastolliset kriteerit täyttäviä eroavuuksia. Kuviossa 8
on tähdellä (*) osoitettu ne asiat (10 kpl), joissa vastaajaryhmittäiset erot ovat tilastollisesti merkitseviä (Kruskal-Wallisin ei parametrinen keskiarvotesti, p < 0,05).
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Kuvio 8. Barometrin vastausten keskiarvot vastaajaryhmittäin (*= ero tilastollisesti merkitsevä, p <
0.05)
Hämeen ELY-keskuksen alue kattaa kaksi maakuntaa – Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen. Maaseutuluotainkyselyn vastauksia tarkasteltiin myös tällä maakuntajaottelulla (Kuvio 9). Vastaajat luokiteltiin heidän toiminta-alueensa mukaisesti luokkiin Päijät-Häme (104 kpl), Kanta-Häme (106 kpl), molemmat (25 kpl) ja ei tiedossa (9 kpl). Kuvion 9 keskiarvotuloksista on hyvin nähtävissä, että erot
vastauksissa ovat maakuntien kesken nimellisiä. Tilastollinen testi (MannWhitney U-testi, p<0.05)
tunnistaa vain yhden merkitsevän eron (*) ja se liittyy kaupungin läheisen maaseudun houkuttelevuuteen asuinpaikkoina. Se arvioidaan myönteisemmin Päijät-Hämeessä.
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Kuvio 9. Barometrin vastausten keskiarvot maakunnittain, tilastollisesti merkitsevät erot (*), p <
0.05.
Maaseutuluotain on alueelle suunnattu kehittämisväline, jonka tuloksia peilataan alueelliseen ympäristöön. Ajatuksia ja oppia voi toki saada myös vertailemalla tuloksia muihin alueisiin. Tässä yhteydessä vertailua tehdään Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan maaseutuluotaimeen, jotka on toteutettu samassa aikataulussa ja samassa ”korona-ajassa”.
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Vertailussa tarkastellaan arvosanan 7 tai enemmän5 antaneiden osuuksia eri osa-alueilla (Kuvio 10).
Tämän lähestymistavan mukaan katsottuna Hämeen maaseudun maine sekä toimijoiden yhteistyö
arvioidaan myönteisemmäksi mitä Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla. Maaseudun tulevaisuuden
näkymä arvioidaan Hämeessä Kaakkois-Suomea myönteisemmin, mutta heikommaksi kuin Uudellamaalla. Sen sijaan maaseudun taajamien tila palvelujen keskuspaikkana arvioidaan Hämeessä heikommaksi kuin verrokeissa Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Samoin Hämeessä arvioidaan selvästi heikoimmaksi maaseudun uusiutumiskyky. Ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun
houkuttelevuudessa Häme häviää arvioissaan selvästi niin Kaakkois-Suomelle kuin Uudellemaalle.

Kuvio 10. Barometrikysymyksiin vähintään arvosanan 7 antaneiden osuudet, Häme versus KaakkoisSuomi ja Uusimaa.
5

Verrataan niitä asioita, jotka on barometrissä kysytty samalla tavoin Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla.
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3.3 Vastaajaryhmien vastaukset väittämiin
Kyselyssä oli osio eri vastaajaryhmille, jossa räätälöity väittämäpatteristo avautui alussa valitun
roolin tai roolien mukaisesti. Tähän on poimittu ne väittämät, joista ollaan eniten samaa mieltä (+)
ja eniten eri mieltä (-).6
Yritykset/yrittäjät ja alan neuvojat
+Yrittäjien tekemisen asenne on vahva maaseudulla
+Yrityksen perustaminen on helppoa
- Maaseudun yrittäjien investointitaso on riittävä kilpailukyvyn turvaamiseksi
- Yrittäjien on helppo saada osaavaa työvoimaa
- Yritysten digitalisaation hyödyntäminen on riittävää
Alkutuottajat ja alan neuvojat
+Hämeen peltoalueet ovat tehokkaassa tuotannollisessa käytössä
+Maa- ja metsätalouden ympäristöpäästöt eivät aiheuta merkittäviä ympäristöongelmia
+Hämeen metsävaroja käytetään monipuolisesti
-Maa- ja metsätalousyrittäjien on helppo saada osaavaa työvoimaa
-Maa- ja metsätalousyrittäjyys on houkutteleva ala nuorille
-Maatalousyrittäjien investointitaso on riittävä kilpailukyvyn turvaamiseksi Hämeessä
Kuntatoimijat
+Kunta tukee aktiivisia kyliä ja kyläyhdistyksiä
+Kunnan yritysilmapiiri on parantunut
-Kunnassa panostetaan riittävästi maaseutualueiden kehittämiseen
-Kunnan päätöksenteossa painotetaan maaseutualueiden merkitystä tärkeänä elinvoimatekijänä
-Kunnan maaseutualueiden kehitys on edennyt myönteiseen suuntaan
Kehittäjät
+Maaseututoimijoiden yhteistyö on menestymisen avain
+Hämeen maaseudun toimintaympäristö on kehittämismyönteinen
-Maaseutuyritysten on helppo saada koulutettua ja osaavaa työvoimaa
-Maaseutuyritysten investointitaso on riittävä kilpailukyvyn säilyttämiseksi
Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimijat
+ Kouluttautumismahdollisuudet etänä täydentävät paikallista koulutustarjontaa
+ Korkean osaamisen siirtoa elinkeinoelämän tarpeisiin tulisi tehostaa maaseudulla

6

Käytetty asteikko: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, neutraali kanta, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa
mieltä.
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-Maaseutualueilla toimivien yritysten panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat riittäviä
Järjestötoimijat
+Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on merkittävä rooli maaseudun kehittymisessä
+ Yhdistys- ja järjestötoiminta tunnistaa parhaiten paikalliset olosuhteet ja kehittämistarpeet
-Maaseudun yhdistys- ja järjestötoimintaan saadaan helposti mukaan uusia jäseniä

3.4 Kehittämiskohteet
Hämeen maaseutualueiden kehittämisresurssien suuntaamista seuraavalle kolmelle vuodelle kysyttiin valmiiksi nimetyistä kehityskohteista teemoittain, jotka olivat 1) elinkeinot ja toimeentulo, 2)
asuminen, 3) energia, ympäristö ja ilmasto, 4) elintarvikkeiden alkutuotanto sekä 5) elintarvikkeiden
jatkojalostus. Jokaisen teeman alla oli mahdollisuus myös vapaasti esittää joku muu vastaajan mielestä tärkeä teemaan liittyvä kehittämiskohde. Tätä mahdollisuutta käyttikin teemasta riippuen 91–
128 vastaajaa ja näissä oli paljon laadukasta, tarkentavaa sisältöä ja näkemystä7.
Kaikkien teemojen osa-alueista vastaajat kokivat tärkeimmiksi kehityskohteiksi Hämeessä tietoliikenneyhteyksien saatavuuden, lähiruoan saatavuuden sekä paikkariippumattoman työn edistämisen. Teemakohtaisesti tärkeimmiksi koetut kehityskohteet löytyvät tarkemmin oheisista alaluvuista.
Myös teemojen avoimet vastaukset on luokiteltu sisällönanalyysin keinoin ja vastauksista on esitetty
muutamia suoria lainauksia.
3.4.1

Elinkeinot ja toimeentulo

Elinkeinot ja toimeentulo -teeman tärkeimmiksi kehityskohteiksi nähtiin ruokasektoriin liittyvän
yrittäjyyden edistäminen ja paikkariippumattoman työn edistäminen (Kuvio 11).
Paikkariippumattoman työn edistäminen
Teollisen toiminnan edistäminen
Palveluyrittäjyyden edistäminen
Metsätalouteen liittyvän yrittäjyyden
edistäminen
Ruokasektoriin liittyvän yrittäjyyden
edistäminen
Matkailun edistäminen
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Kuvio 11. Kehittämiskohteiden tärkeys elinkeinot- ja toimeentulo- teemassa (n=241–243)

7

Avointen vastausten lukumäärät teemoissa: 1) Elinkeinot ja toimeentulo 128 kpl, 2) asuminen 121 kpl, 3) energia,
ympäristö ja ilmasto 107 kpl, 4) elintarvikkeiden alkutuotanto 101 kpl, 5) elintarvikkeiden jalostus 91 kpl.
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Avointen vastausten perusteella viitenä tärkeimpänä kehityskohteena nähtiin:
o Matkailu (17 mainintaa)
- luontomatkailu, hyvinvointimatkailu, matkailun markkinointi
o

Ruokasektori (14 mainintaa)
- lähiruoan hyödyntäminen julkisissa hankinnoissa (esim. paikalliset päiväkodit ja koulut)

o

Paikkariippumaton työ (14 mainintaa)
- vapaasti käytettäviä etätyöpisteitä

o

Tietoliikenneyhteydet (11 mainintaa)
- digitaalisten palvelujen käyttö ja etätyömahdollisuudet paranisivat

o Toimiva infrastruktuuri (8 mainintaa)
- tiestön kunto
”Näkisin, että yhteen sektoriin keskittymisen sijaan tulisi panostaa enemmän maaseudun ominaispiirteiden
(luonnonvarat, maisema, kulttuuriympäristö tms) kestävään käyttöön perustuvaan monimuotoisiin elinkeinoihin. Haavoittuvuus on suurempi yhden alan elinkeinoilla, mutta maaseudulla olisi mahdollisuuksia moniin
erilaisiin toimeentulon lähteisiin. Suosisin myös erilaisten verkosto- ja yhteisömuotoisten toimeentulolähteiden kehittämistä (kuten osuuskunnat), joihin sisältyisi myös sosiaalinen aspekti.”
”Puolet Suomen väestöstä pääsee Hämeeseen noin tunnissa. Tämä avaa merkittäviä kestävän luontoyrittäjyyden (luontomatkailu, kokemusmatkailu, luonnon terveysvaikutusyrittäjyys) mahdollisuuksia. Samoin koko
Häme voisi olla luomulähituotanto-aluetta miljoona-alueille Helsinki -Turku - Tampere sekä Hämeenlinna Lahti-alueelle.”

3.4.2

Asuminen

Tärkeimpänä asumiseen liittyvistä kehityskohteista pidettiin tietoliikenneyhteyksien saatavuutta,
peruspalveluiden turvaamista sekä ihmisten osallistamista paikalliseen kehittämiseen (Kuvio 12).
Monipaikkaisen asumisen kehittäminen
Ihmisten osallistaminen paikalliseen kehittämiseen
Paikalliskulttuurin edistäminen ja hyödyntäminen
Tietoliikenneyhteyksien saatavuus
Uusien palvelujen järjestämistapojen kehittäminen
Saariston elinvoimaisuuden parantaminen
Maaseudun arjen toimivuus - peruspalveluiden…
Maaseudun saavutettavuuden parantaminen
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Kuvio 12. Kehittämiskohteiden tärkeys asuminen- teemassa (n=240–242)
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Avointen vastausten perusteella viitenä tärkeimpänä kehityskohteena nähtiin:
o

Lähipalvelut (28 mainintaa)
- peruspalvelujen säilyminen maaseudulla asumisen elinehto

o

Monipaikkainen asuminen (26 mainintaa)
- kaksoiskuntalaisuus, kuntien verohyödyt, monipaikkaisuuden tunnistaminen ja tilastointi

o Tietoliikenneyhteydet (20 mainintaa)
o

Kaavoituksen joustavuus (18 mainintaa)
- loma-asuntojen muuttaminen vakituiseen asumiseen, haja-asutusalueiden rakennuslupien saannin ja rantarakentamisen helpottaminen

o Tieyhteydet ja tiestön kunto (12 mainintaa)
”Perälauta vuotaa liikaa maaseudulla. On ymmärrettävää, että nuoret muuttavat vuosiksi pois kotiseudultaan. He kuitenkin haluaisivat palata kotiseudulleen myöhemmin perheen perustamisen jälkeen. On vaikeaa
olettaa, että lapsiperheet asuisivat maaseudulla, jossa ei ole kohtuullisen matkan päässä koulua tai koulu on
lopettamisuhan alla. Paikkaan sitomattomat työt lisääntyvät entisestään ja koronatilanne on hyvä sauma
maaseudulle. Etätyöskentelyn parantaminen esim. Heinolan Spotin kaltaisilla toimenpiteillä on mielestäni
tärkeää. Vanhemmat etätyöskentelijät/monipaikkaiset tuovat lyhyellä aikavälillä verotuloja seudulle, mutta
pitkällä aikavälillä vain uudet sukupolvet voivat turvata tulevaisuuden.”

3.4.3

Energia, ympäristö ja ilmasto

Tärkeimpänä energia, ympäristö ja ilmasto -teemaan liittyvistä kehityskohteista pidettiin hajautetun energian tuotannon ja uusien energiaratkaisujen edistämistä, vesien tilan parantamista sekä
vesihuollon turvaamista (Kuvio 13).
Hajautetun energian tuotannon ja uusien
energiaratkaisujen edistäminen
Puun energiakäytön lisääminen
Jakamis- ja kiertotalouden edistäminen
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Hiilinielujen ja -varastojen kasvattaminen
Vesihuollon turvaaminen
Vesien tilan parantaminen
Maisemanhoitoon ja luonnon monimuotoisuuteen
panostaminen
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Kuvio 13. Kehittämiskohteiden tärkeys energia, ympäristö ja ilmasto -teemassa (n=241–243)
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Avointen vastausten perusteella viitenä tärkeimpänä kehityskohteena nähtiin:
o

Uusiutuva energia (28 mainintaa)
- biokaasu, aurinko- ja tuulienergia, maalämpö

o

Hajautettu energiantuotanto (14 mainintaa)
- maaseudulla tuotettua energiaa, uusia ratkaisuja sähkönsiirtomonopolin tilalle

o Luonnon monimuotoisuus (14 mainintaa)
o Vesistöjen puhtaus (14 mainintaa)
o Jakamis- ja kiertotalous (11 mainintaa)
”Esim. biokaasulaitos mitä on suunniteltu Tuulokseen, täytyisi saada ponnekkaammin liikkeelle, ettei jämähdä suunnittelu paikalleen. Monen hämäläisen maatilan sivuvirrat (lannat, perunankuorijätteet yms.)
olisi johdettavissa tämmöiseen biokaasulaitokseen syötteiksi. Ja olisi iso mainosarvo koko Hämeelle.”

3.4.4

Elintarvikkeiden alkutuotanto

Tärkeimpänä elintarvikkeiden alkutuotantoon liittyvinä kehityskohteina nähtiin kasvintuotannon
kehittäminen ja erikoiskasvien laajamittaisempi viljely (Kuvio 14).
Lammas-, vuohi- ja hevostalouden
kehittäminen
Avomaapuutarhatuotannon lisääminen
Erikoiskasvien laajamittaisempi viljely
Lihantuotannon edistäminen
Maidontuotannon kehittäminen
Kasvintuotannon kehittäminen
Luomutuotannon lisääminen
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Kuvio 14. Kehittämiskohteiden tärkeys elintarvikkeiden alkutuotanto -teemassa (n=241–243)
Avointen vastausten perusteella viitenä tärkeimpänä kehityskohteena nähtiin:
o

Kasvintuotannon kehittäminen (19 mainintaa)
- uudet lajit, erikoiskasvit, uudet viljelymuodot (kuten suojatunnelit), ilmastonmuutoksen mahdollisuudet kasvintuotannolle

o Luomutuotanto (15 mainintaa)
o Ekologisuus ja kestävyys (7 mainintaa)
o Maidontuotanto (7 mainintaa)
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o

Monipuolisuus (7 mainintaa)
- maitotalous ajautunut Itä- ja Pohjois-Suomeen

”Kanta-Hämeessä ruokateollisuus on maan kärkeä, ja maakunnan vahvuus. Tässäkin uusiin innovaatioihin,
uusiin tuotteisiin ja palveluihin panostaminen ensiarvoisen tärkeää. Ei ylläpidetä vain vanhaa, vaan kehitetään ja innovoidaan nykyistä ja uutta.”

3.4.5

Elintarvikkeiden jatkojalostus

Jatkojalostukseen liittyvistä kehityskohteista tärkeimmäksi katsottiin lähiruoan saatavuuden edistäminen, mutta muista teemoista poiketen kaikki teeman kehityskohteet nähtiin tasapuolisesti
pääosin erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä (Kuvio 15).
Luonnontuotealan keräilyn ja jatkojalostuksen
kehittäminen
Lähiruuan saatavuuden edistäminen
Maataloustuotteiden tilakohtainen jatkojalostus ja
maatilojen suoramyynnin edistäminen
Jatkojalostettujen elintarvikkeiden viennin edistäminen
Elintarvikkeiden jatkojalostuksen kehittäminen

0

20

40

60

80

100

%
Erittäin tärkeä

Melko tärkeä

Vähän tärkeä

Ei tärkeä

En osaa sanoa

Kuvio 15. Kehittämiskohteiden tärkeys elintarvikkeiden jatkojalostus -teemassa (n=238–242)
Avointen vastausten perusteella viitenä tärkeimpänä kehityskohteena nähtiin:
o Lähiruoka (25 mainintaa)
o Viennin edistäminen (12 mainintaa)
o

Tilojen suoramyynti (10 mainintaa)
- myös tuottajien ja jalostajien yhteisiä myyntipisteitä

o

Luonnontuoteala (9 mainintaa)
- kalat, marjat ja sienet, joissa potentiaalia myös vientituotteiksi

o Tilakohtainen jalostus (8 mainintaa)
”Reko myynti- ja jakelumallissa on mielestäni paljon kehitettävää. Palvelu on kuitenkin suosittu ja se on
signaali, että uudenlaiselle torielämälle on tilausta. Digi, lähiruoka, luonnontuotteet ja helpposaatavuus
tulisi yhdistää.”
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4. Yhteenveto
Maaseutuluotain on toimintatapa, jossa tarkastellaan monipuolisesti maaseutualueiden tilaa ja kehitystä. Siinä törmäytetään ns. tietovaranto paikalliseen kokemus- ja asiantuntijatietoon. Sen tuottamat havainnot ovat helposti ymmärrettäviä ja ajatuksia herättäviä. Kysymyksessä ei ole ”ilmapuntari” tai ”fiilisten tulkki”, vaan kehittämisen työväline. Luotain-toimintatavalla voidaan myös seurata
erilaisten maaseutualueiden kehittymistä sekä parantaa ennakointia ja alueiden näkyvyyttä. Lisäksi
se nostaa esille tärkeitä kehittämiskysymyksiä ja -kohteita.
Maaseutuluotain-toteutettiin Hämeessä kevään ja kesän 2020 aikana. Erilaisiin tilastoihin perustuvan tarkastelun lisäksi toteutettiin kysely, jonka kohteeksi valikoitiin laajasti erilaisia Hämeen maaseudun toimijoita: kehittäjät, yritykset, kuntatoimijat, tutkimus-, koulutus ja innovaatiotoimijat, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä tiedonvälittäjät. Kohdejoukoksi tarkentui 1 799 henkilöä, joille toimitettiin sähköinen kysely ja tilastokatsaus Hämeen maaseuduista ennakkoaineistoksi. Vastauksia saatiin 244 henkilöltä.
Hämeen maaseuduilla asuu noin 84 500 ihmistä, mikä on 23 prosenttia koko alueen väestöstä. Alueen maakuntien aluerakenteellisena erona tulee esille Päijät-Hämeen ydinmaaseutu ja maaseudun
paikalliskeskukset, Kanta-Hämeessä puolestaan kaupungin läheinen maaseutu. Hämeen maaseutualueiden väestö on 2000-luvulla vähentynyt: kaupungin läheisellä maaseudulla niukasti, ydin ja harvaan asutulla maaseudulla selvemmin. Työpaikkojen määrän laskeva trendi ydinmaaseudulla ja kaupungin läheisellä maaseudulla on pysähtynyt ja tasaantunut, mutta harvaan asutun maaseudun työpaikat vähenevät edelleen. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä on laskenut valtakunnallisen
trendin mukaisesti. Monialaisia tiloja on valtakunnallisen keskiarvotason mukaisesti. Kotimaan matkailu maaseudulla on kasvanut. Kausiasukkaita Hämeen maaseutualueilla on parhaimmillaan kuukausitasolla 60 000. Näistä puolet sijoittuu kaupungin läheiselle maaseudulle ja toinen puoli jakautuen ydin ja harvaan asutulle maaseudulle.
Maaseutubarometri antaa Hämeen maaseutualueille kokonaisarvosanaksi 6,7 (asteikko 4–10).
Maaseudun tilan ja kehityksen osa-alueista parhaimmat arvosanat saa Hämeen maaseudun maine
ja kaupungin läheisen maaseudun elinvoimaisuus. Heikoimmaksi arvioitiin puolestaan maaseudun
huomiointi maakunnan kehittämisessä ja Manner-Suomen maaseutuohjelman tunnettuus. Työ,
elinkeinot ja osaaminen- teemassa heikoimman arvion saa maaseutuyritysten kansainvälistyminen,
parhaimman puolestaan paikallisten vahvuuksien tunnistaminen. Palveluissa ja sujuvassa arjessa arvostetaan maaseutualueiden turvallisuutta ja niiden kykyä tarjota hyvän elämän puitteet. Heikkouksia ovat julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuus sekä maaseututaajamien tila palvelujen keskuksina. Asumisessa ja ympäristössä parhaimmistoa oli luonnonympäristön monimuotoisuus sekä luonnonvarojen ja -arvojen suojelun tilanne, kun taas heikkoutta nähtiin eniten maaseutualueiden aktiivisessa markkinoinnissa sekä syvän maaseudun houkuttelevuudessa.
Kehittäjät (sis. TKI+media) arvioivat usein maaseudun tilaa ja kehityskulkuja muita ryhmiä myönteisemmin. Tästä on muutamia joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi kuntatoimijat (poliittiset päättäjät +
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viranhaltijat) näkevät myönteisimmin yritysten ja maatilojen omistajan ja sukupolvenvaihdosten
etenemisen, kun taas yritykset ovat tässä kriittisimpiä. Kuntatoimijat arvioivat parhaiten myös kaavoituksen tuen erilaisille asumisratkaisuille ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet maankäytön
suunnitteluun. Luonnonvarojen arvojen ja suojelun tilanteelle yritykset antavat parhaan arvosanan.
Yritysten ja alan neuvojien mukaan tekemisen asenne on hyvä maaseutualueilla ja yrityksen perustaminen on helppoa. Digitalisaation hyödyntämisessä, työvoiman saatavuudessa ja investointien
riittävyydessä nähtiin ongelmia. Alkutuottajat neuvojineen kokevat Hämeen peltojen olevan tehokkaassa käytössä, metsävarojen käytön monipuoliseksi ja tuotannon ympäristöpäästöjen olevan hallittuja. Ongelmat ovat yhteneväiset muiden yritysten kanssa lisättynä alan heikolla houkuttelevuudella. Kuntatoimijoiden mukaan yritysilmapiiri on parantunut ja kunta tukee hyvin aktiivisia kyliä.
Kuntien maaseutualueiden kehityksen koetaan olleen heikkoa. Kehittäjät korostavat yhteistyötä
menestymiselle ja tuovat esille Hämeen parantuneen kehitysilmapiirin. TKI-toimijat katsovat etäkoulutuksen täydentävän hyvin koulutustarjontaa Hämeessä, mutta yritysten tutkimus- ja kehityspanostuksia pidetään riittämättöminä ja osaamisen siirtymistä ongelmallisena. Järjestöt kokevat
olevansa tärkeässä roolissa maaseudun kehittämisessä ja tuntevansa parhaiten paikallisten olosuhteet ja kehittämistarpeet. Ongelmana on saada toimintaan mukaan uusia jäseniä.
Kyselyyn vastanneiden mukaan maaseudun kehittämisresursseja tulisi seuraavan kolmen vuoden
aikana suunnata erityisesti tietoliikenneyhteyksien ja lähiruoan saatavuuden edistämiseen, paikkariippumattoman työn edistämiseen, ruokasektoriin liittyvän yrittäjyyden edistämiseen sekä hajautetun energian tuotannon ja uusiutuvien energiaratkaisujen edistämiseen.
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5. Loppupohdinnat
Lopuksi esitetään muutamia nostoja pohdittavaksi Hämeen maaseutujen kehittämiseksi. Aineistona
ja virikkeenä on käytetty Hämeen Maaseutuluotaimen lisäksi havaintoja Hämeen maaseutusuunnitelman väliarvioinnista (Saukkonen ym. 2019).
1. Hämeen maaseudulle elinvoimaa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen tiivistämisellä/symbioosit
Hämeen maaseutu on maantieteellisesti ja toiminnallisesti kytkeytynyt vahvasti kaupunkialueisiin.
Kaupungin läheisen maaseudun osuus on suuri. Määritelmällisesti se on maaseutua, joka on ”toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita…Aluerajaus perustuu potentiaaliseen saavutettavuuteen ja ydinkaupunkialueille suuntautuvaan työssäkäyntiin….” (SYKE) Myös kaupungin kehysalueiden, jotka ovat tietynlaisia kaupungin ja maaseudun vaihettumisvyöhykkeitä, osuus on merkittävä
ja nämä ovat puolestaan ”välittömästi fyysiseen kaupunkialueeseen kytkeytyvää osaa kaupungin ja
maaseudun välivyöhykkeestä…Kehysalue kattaa kaupungin välittömässä läheisyydessä olevat sekoittuneet alueet. Siihen sisältyy sekä tiiviitä taajama-alueita että maaseutumaisia alueita. Kehysalueella on kaupunkien viherrakennetta tukevia alueita, mutta sieltä löytyvät myös kaupungin tulevat kasvualueet.” (SYKE)
Hämeen maaseutujen painotus on kaupungin kyljessä tiiviisti olevissa alueissa. Näiden alueiden elinvoimaisuus arvioidaan kohtalaisen hyväksi. Myöskään saavutettavuus, niin liikenneyhteyksien kuin
tietoliikenteenkään osalta ei näyttäydy näissä erityisen merkittävänä ongelmana. Ja valtakunnallinen sijaintikin on erinomainen. Tämä antaa hyvän lähtökohdan ja olosuhteet rohkeille avauksille ja
mahdollisuuksille kokeilla jotain uutta kaupunki- ja maaseutualueita yhdistävässä vuorovaikutuksessa. Monessa asiassa kaupunki elää kuitenkin maaseudun tuotannosta, ja maaseutu taas kaupunkialueiden laajasta kysynnästä. Näitä yhteen kietoutuvia yhteyksiä on helppo nähdä etenkin lähiruoan tuotannossa, joka tulikin Hämeen maaseutuluotaimen kehittämiskohteissa kärjessä esille.
Myös kiertotalouden ratkaisut ja uusiutuva energiatuotanto ovat potentiaalisia vahvistettavia yhteistyöaloja – jopa paikallisille tuotannollisille symbiooseille eli hajautetulle, pienemmän mittaluokan tuotannolle. Näissä esim. toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin. Näille kaupungin ja maaseudun fyysinen ja toiminnallinen läheisyys tuovat hyvät lähtökohdat. Mahdollisuudet Hämeessä sille, että kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus johtaa win-win -tilanteeseen, on hyvin suuri ja ilmeinen.
Hämeen maaseutujen fyysinen ja toiminnallinen läheisyys kaupunkialueisiin korostaa myös eri toimijoiden yhteistyön ja työnjaon korostumista. Tähän liittyen Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman väliarvioinnissa suositeltiinkin, että ”Eri rahastojen yhteistyötä voitaisiin edistää ja samalla
syventää kuvaa alueen kehittymisestä toteuttamalla aika ajoin eri rahastojen yhteisiä, tiettyä alu-
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etta koskevia arviointeja. Kun eri kehittämisrahoitusinstrumentit saadaan saman arviointikokonaisuuden alle, voidaan paremmin arvioida rahoituksen kohdentumista esim. erityyppisten yritysten ja
alueiden suhteen.”
2. Hämeen maaseututaajamien elinvoimaisuuden parantaminen
Kirkonkylät ja maaseudun keskustaajamat luovat perustan maaseudun palvelurakenteelle. Näihin
niin vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat ja muut satunnaiset pistäytyjätkin tukeutuvat. Maaseutubarometrissa Hämeen maaseututaajamien elinvoimaisuus ja tilanne palvelujen
osalta nähdään kohtalaisena tai tyydyttävänä.
Kirkonkylät ja maaseututaajamat ovat olleet politiikkatoimissa väliinputoajia – katseet ja kehittämispanoksia on suunnattu erityisesti kyliin, kaupunkeihin ja kaupunkiseutuihin. Nyt ”kylähenkeä”
olisi vahvemmin luotava myös nykyisiin ja entisiin kirkonkyliin ja taajamakeskuksiin. Kuten maaseutusuunnitelman väliarvioinnissa todettiin, niin ”Hyvä sijainti ja suurten ihmisvirtojen läheisyys ei kuitenkaan yksin riitä maaseudun elinvoiman turvaamiseen, vaikka ne tarjoavatkin mahdollisuuksia
esim. matkailun kehittämisen muodossa. Elinvoima kumpuaa paikallisuudesta – alueen ihmisistä
lähtevistä aloitteista ja paikallisista toimintakulttuureista, joiden vahvistamisen tulee olla kaiken ohjelmatyön ytimessä.”
Elinkeinopolitiikasta ollaan kunnissa siirtymässä laajempaan elinvoimapolitiikkaan, mikä edellyttää
toimijoiden aktivointia, ja myös kuntaorganisaatiossa ajattelutavan ja -asenteiden muutosta - kunta
ei ole vain organisaatio, vaan kuntalaisten yhteisö. Nykyisen tehtäväkentän lisäksi kuntalaisten aktivoiminen asuinympäristönsä viihtyvyyden lisäämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja kaikin puolin
mukaan ottamiseen tulee uuteen rooliin ja merkitykseen. Kuinka tätä työtä eri kehittämisinstrumentit voivat olla tukemassa? Nyt kunnat ovat pitkälti sälyttäneet tehtävät toimintaryhmille ja elinkeinoyhtiöille, mutta olisiko kuntien itse otettava vahvempaa, ainakin aktivoivaa ja ”koordinoivaa” roolia maaseutukeskusten elinvoimatyössä? Huomioiden pysyvien asukkaiden lisäksi myös vapaa-ajan
asukkaat ja monipaikkaiset.

3. Millaista painoa ja toimenpiteitä syvän maaseudun kehittämiselle Hämeessä?
Hämeessä on myös laajoja syvän maaseudun alueita, tyyppiesimerkkinä Hartolan, Sysmän ja Padasjoen kunnat. Eikä näiden aluetyyppien osuudet ole vähentyneet vuosien saatossa, vaan pysyneet
likimain ennallaan. Näistä alueista määritelmänsä mukaisesti ”ydinmaaseutu on suhteellisen etäällä
suurista keskuksista, sillä se rajautuu kaupungin läheisen maaseudun ulkopuolelle…Alueen maankäyttö on intensiivistä, joten erityisesti maatalousvaltaiset alueet nousevat ydinmaaseuduksi.”
(SYKE). Vastaavasti ”harvaan asuttu maaseutu on paikalliselta elinkeinorakenteeltaan yksipuolista
ja väestömäärältään harvaan asuttua aluetta, jonka yleisin maankäyttöluokka on metsä tai suo. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista. Alueen asutusrakenne on hajanaista,
taajamia on harvassa ja niiden välillä saattaa olla laajoja asumattomia alueita.” (SYKE)
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Näiden aluetyyppien elinvoimaisuus nähdään Hämeessä heikoimpana ja asuinpaikkoina vähiten
kiinnostavina. Tilastojen valossa niiden kehitys on ollut vaatimattominta: väestö ja työpaikat vähenevät, väestö vanhenee/korkein huoltosuhde, eniten poismuuttoa, matalin tulotaso ja niin edelleen. Vaativatko nämä alueet Hämeen kehittämisessä erityishuomiota ja omia painotuksiaan, ja millaisia. Asukaslukuun suhteutettuna alueet ovat kärkipaikoilla mökkien absoluuttisissa ja suhteellisissa määrissä. Löytyykö siis elinvoima monipaikkaisuudesta, etätyöstä ja kesäasukkaista? Vaiko alkutuotannon toimialoilta eli maa- ja metsätaloudesta?
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