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Pääkirjoitus

Y

tulevaisuutta ei voi tietää, polun varrella odottaa vielä monta mutkaa ja yllätystä. Yrittäjyys
on myös sosiaalista toimintaa, vaikka taloustieteilijät ja psykologit ovatkin koettaneet kipata ilmiön oman laariinsa.

rittäjyys on mystinen asia. Se on arkikäsitteenä kaikille tuttu. Sitä viljellään nykyisin kaikissa edistyksellisissä lehdissä ja seminaareissa, julistuksissa ja ohjelmissa. Mutta
ilmiön syvempi pohtiminen onkin jo vaikeampi asia. Miten itse määrittelisit yrittäjyyden?
Mitä se on?

K

ädessäsi on ensimmäinen vuosikatsaus Keski-Suomen maaseutuun. Sen teemaksi on otettu tuo mystinen yrittäjyys, jota on avattu tutkimuskirjallisuuden ja elävien
yrittäjien kanssa. Ilmiö on tärkeä. Sen edistäminen sisältyy kaikkien maaseudun kehittämistoimenpiteiden kärkitavoitteisiin. MannerSuomen maaseutuohjelmassa se on kuluvan
vuoden erityisteema, joka tosin lienee uponnut
jonnekin byrokratian suosilmäkkeeseen.

N

oin pikaisesti voisi ajatella, että yrittäjyys
liittyy ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen. Yrittäjyys on eri asia kuin tietty liiketoiminta. Talouden lait toki liittyvät yrittäjyyteen, mutta vain sen yhteen reunaan. Toisessa
reunassa roikkuvat sosiaaliset suhteet, yhteiskunnan normit, roolit ja odotukset - naapureiden kauhistuneet katseet tai kaukaisena siintävä yrittäjäpalkinto tunnustuksena muiden
arvostuksesta. Kolmannessa reunassa ovat
kiinni henkilökohtaiset arvot, tavoitteet, kyvyt,
terveys, kiinnostuksen ja innostuksen lähteet,
jotka mahdollistavat ja rajoittavat yrittäjyyttä
samalla tavalla kuin talouden, yhteiskunnan
tai sosiaalisten suhteiden vaikutusvoimat.

Y

rittäjyysteeman lisäksi katsauksessa arvioidaan maakunnan maaseudun kehittämistoimenpiteitä, myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia. Mikä toimii ja mikä ei? Menneestä
voi aina ottaa soveltaen oppia. Tulevaa on luodattu maaseutubarometrillä.

J

J

atkossa näitä julkaisuja on tarkoitus tuottaa
vuosittain. “Kun savolainen tutkii, vastuu
on rahoittajalla”, kuten hyvin tunnettu kansanviisaus kertoo. Nyt tuon raskaan taakan kantavat Keski-Suomen TE-keskus, Keski-Suomen
liitto ja Keski-Suomen Maataloussäätiö.

ulkisuudessa yrittäjyys kiinnitetään usein
hyvin poikkeuksellisten ihmisten yliluonnollisiin ponnistuksiin ja suorituksiin. Se tuntuu yhtä harhaoppiselta kuin yrittäjyyden käsittely pelkästään taloudellisena ilmiönä.
Kaikki tuntevat varmaan useita yrittäjiä, joita
voi pitää ihan täyspäisinä ja likimain tavallisina kuolevaisina. Yrittäjyys on arkipäiväistä,
sitä esiintyy kaikenlaisissa yhteiskunnissa, toiminnoissa ja toimintaympäristöissä. Yrittäjyys
versoo kaikenlaisilla kasvupaikoilla.

T

oivottavasti katsaus antaa virikkeitä ja ajattelun aineksia kaikille maaseudulla toimiville ja siitä kiinnostuneille!

Y

rittäjyyden ehkä vähimmälle huomiolle
jäänyt osa-alue onkin talouden ja henkilöiden taustalle jäänyt sosiaalinen ulottuvuus.
Kukaan ei yritä ilman muita. Harva keksii
ideaa toiminnalleen eristyksissä muusta maailmasta. Sitä haudutellessa, tunnustellessa
ja arvioidessa moni käy potkimassa muiden
nurkkapieliä, kuuntelee neuvojia, lukee lehtiä
ja nauttii tajuntaa laajentavia lisäaineita (kuten
kahvia). Tie on pitkä. Vasta sitoutuminen johonkin epävarmaan tulevaisuuspolkuun muuttaa aikomuksen todeksi ja toiminnaksi. Koska
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Yrittäjyyden edistäminen - siis minkä?

J

K

os maaseudun kehittämisohjelman, hankkeen tai koulutuksen tavoitteena on yrittäjyyden vahvistaminen tai edistäminen, mihin
sen pitäisi kohdentaa panoksensa? Verotukseen, elinkeinotukiin, infrastruktuuriin ja muihin perusedellytyksiin? Tietyn sektorin tai
liiketoiminnan kehittämiseen? Yritysten perustamiseen? Ihmisten osaamiseen?

oska tulevaisuutta ei voi tietää, projektin
käynnistäminen merkitsee sitoutumista
tulevaisuuspolkuun, jonka päätepiste ei ole
tarkalleen tiedossa. Asioita opitaan matkan
varrella. Jos tiettyä polkua pitkin on lähdetty
kulkemaan, sen varrelta avautuu aina uusia
polkuja, jotka eivät edes näy lähtöpisteessä.

J

os yrittäjyys käsitetään näin, sitä voidaan
edistää kolmella tavalla:

O

ikein vastaus voisi olla, että ei mihinkään
niistä, mutta niihinkin. Yrittäjyyden ydin
on monen asian yhteensovittamisessa. Yrittäjyys on tulevaisuuteen suuntautunutta toimintaa, jonka olennaisia osia ovat uutuus ja riski.
Yrittäjyys on uutta luovaa, kokeilevaa, riskipitoista toimintaa, josta vastuun kantaa yrittäjä.

Y

rittäjyyttä on hyvä ajatella projekteina.
Niitä alkaa ja päättyy. Niitä voi olla monta rinnakkain tai peräkkäin. Yksittäinen projekti voi onnistua tai epäonnistua.

1

tarjoamalla ihmisille ideoita, aihioita ja
malleja, polun päitä valittaviksi;

2

parantamalla ihmisten mahdollisuuksia
lähteä kokeilemaan erilaisia polkuja, tekemään valintoja, uskaltamaan;

3

parantamalla ihmisten kykyä selviytyä
vääristä valinnoista ja sietää oikeiden valintojen mukanaan tuomaa menestystä.

Miten Sinä määrittelisit yrittäjyyden?
- Yrittäjyys on halua toteuttaa oman elämänsä tavoitteita, kenties unelmiakin. Se voi
olla yrittäjyyttä liiketoiminnan muodossa tai päättäväistä ja omatoimista asennetta
missä tahansa työssä.
Ulla Mehto-Hämäläinen
Keski-Suomen TE-keskus

- Yrittäjyys on itsensä toteuttamista - niin tiedollisesti
kuin taidollisesti - sekä jatkuvaa oppimista.

Suhde yrittäjyyteen: hallinnollinen.

Martti Mäkelä
Muurasjärvi, Pihtipudas

- Yrittäjyys on liiketoimintaa:
ostamista, valmistamista ja
myymistä ansaintatarkoituksessa. Tätä yrittäjyyden perusolemusta on vaikea kiertää tai kiistää.

Hannu Niittykangas
Jyväskylän yliopisto

- Yrittäjä on uudistaja, luovan
tuhon tekijä. Ihminen on yrittäjä vain tuottaessaan ”uusia
yhdistelmiä”. Yrittäjyys ei ole
ammatti eikä pääsääntöisesti
myöskään pysyvä olotila.

Suhde yrittäjyyteen: tutkaileva.
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Suhde yrittäjyyteen: omakohtainen.

Joseph Schumpeter
1883-1950
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Suhde yrittäjyyteen: tutkaileva.

Pitäisikö yrittäjyyden kehittämisrahat käyttääkin näihin?

O

pintoretkiin, nurkkapielten ja renkaiden
potkiskeluun, naapurin aivoitusten tutkiskeluun, mualiman kiertelyyn ja rellestämiseen
(mallit)
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iskisijoituksiin ja kokeiluhankkeisiin, joista kolmanneksen uskotaan epäonnistuvan
(kokeilu)

M

aakuntaan perustetaan taantumuksenpaljastajan, innostuksenlevittäjän ja
luottamuksenlujittajan virat. Näillä toimenpiteillä kitketään kansasta kooma (= kokeiluhaluttomuus) ja kateus (= kokeilujen estäminen),
jolloin sekä onnistuminen että epäonnistuminen muuttuvat tavallisemmiksi ja paremmin
hallituiksi asioiksi sallivan ilmapiiriin myötä
(selviytyminen)
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Yrittäjyyden pellossa kukkivat monenlaiset kukat. Monimuotoisuus ja vaihtelu ovat yrittäjyyden tunnuspiirteitä - aivan kuten luonnonkin.
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Tutkijoiden kammioista kaivettua j
Käytäväperiaate on yksi käyttökelpoinen tapa yrittäjyyden syvimmän olemuksen kuvaamiseksi ja ymmärtämiseksi. Opetus: Jos yrittäjyyttä halutaan edistää, kynnys astua liiketoiminnan käytäville ei saisi
olla korkea eivätkä alkuvaiheen tuotto-odotukset, menestysvaatimukset ja sankaritekojen paineet liian
suuria. Yritykset syntyvät yleensä pieninä, kuten ihmisetkin. Sankariteot tehdään myöhemmin.

”Uuden liiketoiminnan aloittaminen siirtää yrittäjän liiketoimintakäytävään. Se avaa hänen näköpiiriinsä risteäviä käytäviä, jotka johtavat uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, joita hän ei voinut nähdä ennen liiketoiminnan aloittamista ... Yrittäjät voisivat pärjätä paremmin, jos he etsisivät ensin vain liiketoiminnan, jolla pääsisivät
hommaan sisälle. Se avaisi portin kohti kunnianhimoisempia ja tuottoisampia liiketoimia, joita voi sitten käynnistää myöhemmin.”
Lähde: Ronstadt 1988. The Corridor Principle. Journal of Business Venturing.

Usean erilaisen liiketoiminnan harjoittami-

Hollantilaiset maatilat ovat hyvin ”bisneslähtöisiä”, kuten hyvin tunnettua. Niiden tärkeimmät
lähteet innovaatioille eli suurille uudistuksille
ovat pankit, toiset yrittäjät ja tavarantoimittajat.
Kun sikäläinen lehti julkaisi aprillipilana jutun
paikallisesta maissin viljelijästä, tilalle vievä tie
ruuhkautui uteliaista ”innovaationmetsästäjistä”. Yrittäjien keskinäisen tietojen ja kokemusten
vaihtoa kannattaa siis edistää!

nen maatilalla oli vuonna 2007 Suomessa yleisempää kuin missään muussa EU-maassa. Monet
maatilayrittäjät ammentavat tuloja myös urakoinnista, tiehommista, rakentamisesta, metsätöistä
jne. Kotimaan sarjassa Keski-Suomen maatilat
olivat monialaisuuden yleisyydessä sijaluvulla viisi. Useiden toimintojen onnistunut yhteensovittaminen on siis Keski-Suomen erityinen kilpailuetu
ja erityinen haaste Euroopan mittakaavassakin!
Välttämättömyys voi olla hyve. Monipuolinen kokemus on myös hyvä pohja erikoistumiselle.

Pankit
Toiset yrittäjät
Tavarantoimittajat
Ostajat ja asiakkaat

Suomi

Neuvontaorganisaatiot

Ranska

Muut

Tanska

Tutkimuslaitokset, yliopistot
Soveltavaa tutkimusta tekevät organisaatiot

Iso-Britannia

Innovaatiokeskukset

Ruotsi

Maatalouden ammatilliset oppilaitokset
0

50%
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Saksa

100%

Lähde: Gielen, Hoeve & Nieuwenhuis 2003. Learning Entrepreneurs: Learning
and Innovation in Small Companies. European Educational Research Journal.

0
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10%

20%

Eurostat

30%

a ja norsunluutorneista pudonnutta
Kasvuyritykset ovat politiikan kuuminta hottia näinä aikoina. On gaselleja, kasvuhakuisia ja kasvuhaluttomia. Viime vuosina kasvuyrityksiä on ollut
runsaasti liike-elämän palveluiden, kaupan ja rakentamisen aloilla. Erityisen vähän niitä on ollut sosiaali- ja terveyspalveluissa. Voimakkaasti kasvuhakuisia
yrityksiä oli vuonna 2008 noin 5 % Keski-Suomen
pienistä ja keskisuurista eli pk-yrityksistä; osuus on
maan keskitasoa. Osin tilastointiperusteista johtuen
maaseudun kasvuyrityksiä ei pahemmin näy tilastoissa, vaikka niitä toki on. Esimerkiksi aikavälillä
1996-2003 noin 7 prosentilla jatkaneista maatiloista
peltoala oli kasvanut vähintään kaksinkertaiseksi.
Maaseudulla kasvulla on erityiset haasteensa, mutta
jatkuva rakennemuutos avaa siihen myös mahdollisuuksia sekä maataloudessa että muussa toiminnassa. Kasvua kannattaa miettiä myös peräkorvessa!

Muutosvalmius on osa yrittäjyyden syvintä olemusta. Vuonna 2008 SITRA:ssa istui kahvinjuontikööri
miettimässä kansakunnan muutosvalmiutta ja sen
tukemista. Lopputulos: ”... ennen kaikkea instituutioiden tehtävät tulee nähdä uudella tavalla. Niiden tulee
tukea ihmisten elämänhallintaa ja antaa heille paremmat
mahdollisuudet käyttäää omaa osaamistaan ja omia voimavarojaan muuttuneissa olosuhteissa. Katse on suunnattava uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Ihmisten voimaantumisen ja osallisuuden vahvistaminen ovat julkisen
hallinnon ja sen instituutioiden keskeinen tehtävä.” Siinäpä sitä haastetta riittää. Miten mahtaa maatalouden
ja maaseudun kehittämispolitiikka täyttää nuo kriteerit? ”Muutos on kuin tuuli meren selällä. Jos olemme
huonosti varustautuneita, se kaataa laivamme tai ajaa sen
karille. Jos hallitsemme tilanteen, tuuli täyttää purjeemme
ja antaa meille vauhtia eteenpäin.” Pullistuuko purje?

Lähteet: KTM 2009. Yrittäjyyskatsaus 2008; Kuhmonen 2006.
Suomen maatilayritysten kasvu 1996-2003.

Lue: www.sitra.fi/fi/Julkaisut/muutoksen_suomi.htm

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle järjestyksessään toisen maaseutupoliittisen selonteon keväällä 2009. Siihen on kirjattu hallituksen tahtotila maaseudun kehittämisen linjoista vuoteen 2020
saakka. Yrittäjyyden osalta todetaan nasakasti, että ”hallitus edistää maaseudun yrittämisen kehittymistä”. Hallitus ajattelee, että tämä onnistuu kehittämisrahoituksen turvaamisella, yrityspalveluilla, yrittäjyyskoulutuksella, verkostoitumisen edistämisellä, mahdollisuuksista tiedottamalla
ja Yritys-Suomi -palvelujärjestelmää kehittämällä. Jäämme siis odottamaan opintomatkoja, joilla
tarjoilu pelaa...
Lue: http://www.maaseutupolitiikka.fi/selonteko
Suomen maatilat harjoittavat monenlaista yritystoimintaa. Sen onnistumiseen vaikuttavat monenlaiset
tavoitteet, voimavarat ja toimintatavat. Aikavälillä
1996-2008 harjoitetun liiketoiminnan hyvää henkilökohtaista tuloksellisuutta (oma mielihyvä, itsensä toteuttaminen, itsetunto jne.) ennustivat tilastollisesti vahvimmin mahdollisuus ja kyky muuttaa
tavoitteita ja voimavaroja - siis joustavuus. Hyvää
taloudellista tuloksellisuutta (tulot, kannattavuus
jne.) ennustaviin tekijöihin kuului lisäksi toimintatapojen joustavuus. Hyvän sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tuloksellisuuden (muiden toivomukset, yhteiskunnan tavoitteet jne.) vahvat ennustajat olivat
tavoitteiden ja voimavarojen joustavuus, ulkopuolisten voimavarojen hankinta ja tulevaisuutta ennakoivat toimintamallit. Tavoitteisiin ei siis kannata hirttäytyä ja takataskussa on hyvä olla pari vaihtoehtoa
pahan päivän tai huonon tuurin varalle. Onnistuminen - helppoa kuin heinänteko?

Maallista esivaltaa käyttävällä hallituksella on nykyisin politiikkaohjelmia. Vuosiksi 2003-2007
sellainen laadittiiin jopa yrittäjyydelle. Pyrkyä oli
panostaa yrittäjyyskasvatukseen ja -neuvontaan,
yritysten perustamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, veroihin ja maksuihin, säädöksiin ja markkinoiden toimintaan sekä alueiden yrittäjyyteen.
Ohjelma onsaanut muutoksia aikaan. Starttirahajärjestelmä on avattu myös muille kuin työttömille ja
katso: joka kolmas yritys perustetaan starttirahalla
ryyditettynä. Pienyritysten byrokratiaa on kevennetty osakeyhtiölakia ja tilintarkastuslakia muuttamalla. Velkajärjestelylakia on muutettu hieman
yrittäjäystävällisemmäksi ja yritysverotustakin kevennetty. Politiikkaohjelmat näyttävät olevan tehokas tapa ruoskia hallinto- ja lainsäädäntökoneistoa
tavanomaisen toiminnan ylittäviin suorituksiin. Politiikka voi myös toimia. Nykyisellä hallituksella on
”työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma”.

Lähde. Kuhmonen 2009. Metatheory of Small Firm Performance
and Entrepreneurship.

Lähde: Aarnikka, Hyrsky & Kähönen 2007. Yrittäjyyden politiikkaohjelma - loppuraportti, KTM.
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Yrittäjyys ja riski: Revontulen tapaus
Riskien ottaminen

Riski on aina läsnä yrittäjän elämässä. Omat toiveet voivat jäädä täyttymättä, talous voi pettää
ja sosiaalinen ympäristö voi yllättää. Mikä ajaa
yrittäjän ottamaan riskejä ja minkä varassa niitä
kannetaan? Miksi työntekijöillä oli yhtenä aamuna mustat lasit päässä? Miksi tanssisalin avajaisissa tuntui niin hyvältä varpaissa saakka? Lomakeskus Revontulen toimitusjohtaja Tiia Valkama
kertoo oman yrittäjyystarinansa riskien näkökulmasta.

Jotta syrjäseudun kukka houkuttelisi tarpeeksi mehiläisiä, sen täytyy olla riittävän suuri ja valovoimainen:
- Suuruuden filosofia otettiin heti käyttöön. Jotta joku tulisi meille saakka, täällä täytyy olla jotain
tarpeeksi suurta, joka saa tänne isoja määriä ihmisiä, selittää yrittäjätiimin ”järjen ääni”.
Sitten pantiin tuulemaan. Rakennettiin Revontulisali ja aloitettiin tähtiesiintyjätanssit. Rakennettiin mökkikylä palveluineen. Kesät olivat melko
hiljaisia, kun tanssikansa ja esiintyjät suuntasivat
lavoille. Niinpä otettiin seuraava iso riski rakentamalla Aurora-sali isoille tansseille ja tapahtumille
sekä rakentamalla golf-kenttä. Samalla aloitettiin
suurten pilkki- ja muiden tapahtumien järjestäminen.
- Kun isä joskus vuonna 2001 heitti idean golfkentän rakentamisesta, niin kyllä minä polvillani
anelin, että ei oteta niin isoa riskiä. Mutta tänä
päivänä täytyy tunnustaa, että se on koko lomakeskuksen sydän ja tulevaisuuden suunnitelmien
perusta, pohtii Tiia Valkama.

Tarina alkoi muutolla uudelle paikkakunnalle. Perhe myi yrityksensä Nokialla, piti sapattivuoden ja
tarttui uuteen haasteeseen. Päätä ei paleltanut, kun
entinen Hankamotelli ostettiin konkurssipesältä
parikymmentä vuotta sitten: viisi edellistä yrittäjää
oli epäonnistunut.
Kesällä 1997 ajatukset ”rytökasan” tulevaisuudesta olivat kiteytyneet muutaman vuoden hauduttelun jälkeen. Tuore kauppatieteiden maisteri
päätti tulla myös Hankasalmelle. Isä-Markusta ja
tytär-Tiiasta tuli tiimi, työpari:
- Isä on se hullu ideoija, ja minä olen se jarru ja
järki, joka laskelmoi ja on tarkka.

Yrittäminen vastaa urheilulajeista parhaiten kymmenottelua. Kun golfkenttä vaipuu talvilepoon, pikkujoulukausi alkaa. Toimitusjohtajan vatsassa huomiota vaatii pieni ihminen.
Keski-Suomen maaseutu 2009
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- Hyvä kun riski otettiin, vaikka tehtiinkin se
ihan yksin ja henkilökohtaisella lainalla. Kahdestaan istuttiin ja laskettiin.
Riskien ottamiseen ovat ajaneet sekä tosiasiat
että tunteet. Jotta kilpailussa menestyisi, täytyy
saada riittävän valovoimainen kohde aikaiseksi.
- Meillä onkin laaja tarjonta näin pieneksi lomakeskukseksi, kuvaa Tiia Valkama lopputulosta.
Riskinoton tunne on kuin tuli: se lämmittää,
mutta se voi myös polttaa unelmat poroksi. Innostumisen tunne on puhaltanut ilmaa liekkeihin:
- Sitä intoutuu. Sitä muka järkevästi laskee,
mutta innostuksessaan myy asian itse itselleen onnistumisen tunteen odotuksessa. Se on sellaista
lapsenuskoista luottamusta omaan onnistumiseen.
Jossakin alitajunnassa on usko, että eihän meille
voi käydä huonosti, kun kaikkemme tehdään.
Onnistuminen ruokkii innostumista ja palkitsee
riskin ottamisesta. Ensimmäinen iso onnistuminen
tuntui niin hyvältä, hartaalta hetkeltä:
- Hienoimmat hetket viidentoista vuoden aikana liittyvät Revontulisalin avajaisiin 5.10.1998. Se
oli ihan täynnä. Kahdestaan seisottiin salin kulmalla isän kanssa ja ihmeteltiin, mistä nämä ihmiset
ovat tänne oikein tulleet. Kaikki meni hyvin. Se oli
niin järkyttävän hieno tunne kaiken tekemisen jälkeen. Sitä iltaa ei voi unohtaa.
Aurora-salin avajaiset olivat 15.3.2001. Se oli
toinen samanlainen hetki, josta sai voimaa ja luottamusta pitkäksi aikaa. Se, mistä 1 400 ihmistä löysi
silloin tiensä paikalle, oli yhtä suurta ja ihmeellistä.
- Mutta olihan se myös stressaavaa aikaa, tunnustaa Tiia Valkama muistellessaan nyt suurimman mullistuksen aikakautta. Iso rakennustyömaa
ja yllättävät vastoinkäymiset Revontulipilkin arpajaisluvan kanssa veivät voimia.
- Muistan aina sen maanantain. Oli aivan hiljaista. Koko tanner oli hiljentynyt. Vain 15 000 ihmisen sotkut olivat jäljellä. Tulin aamulla töihin.
Isä istui kahvilla. Se oli yöllä keksinyt miljoonan
markan idean aittamökkien vuoraamisesta lumella
igluiksi, jotta saadaan lisää majoitustilaa, kun se oli
loppunut kesken. Silloin en kyllä jaksanut kaiken
kaaoksen jälkeen innostua yhtään. Mutta seuraavana vuonna meillä oli ne iglut.
Matkan varrella riskit ovat pikku hiljaa kasvaneet toiminnan laajentumisen myötä. Ajatuksia tulevista ”rakennusprojekteista” on paljon: kylpylä,
kappeli, moderni siirtolapuutarha golf-kentän kylkeen... Yrittäjätiimi on kuitenkin yrittänyt opetella
itsehillintää:
- Omalle riskinottokyvylle on tullut tavallaan
piste. Nykyisen toiminnan ylläpitämisessäkin on
riskiä riittävästi. Yritetään miettiä enemmän lisäasiakkaita kuin lisärakentamista.

LOMAKESKUS REVONTULI 2009
* Sijainti ysitien varressa, Iso-Virmasjärven
rannalla Hankasalmella 47 km Jyväskylästä
* 250 ympärivuotista vuodepaikkaa hotellissa,
mökeissä ja kokoustiloissa; kesällä enemmän
* 1 000 neliön Aurora-sali, jossa tanssitaan ja
juhlitaan (300 pöytäpaikkaa, 800 asiakaspaikkaa)
* Revontulisali pienemmille tansseille ja tilaisuuksille (200 pöytä- ja asiakaspaikkaa)
* Huviloita, saunoja, koulutustiloja
* A la carte -ravintola ja baari
* Luonnonhiekkaranta
* Revontuli Golf: links-tyyppinen, 18-reikäinen
kenttä järvenrantamiljöössä, 250-metrinen
driving range
* www.revontuli.fi
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Taloudelliset riskit
Paksuissa oppikirjoissa kerrotaan yritystoiminnan
taloudellista riskeistä. Ne realisoituvat taloudellisina menetyksinä: yrittäjä ei saa itselleen tuloa lainkaan, syntyy tappiota tai tulee konkurssi. Julkisuuden mielikuvat vain rahaa ja voittoa ajattelevasta
yrittäjästä tuntuvat kuitenkin vierailta:
- En ajattele yritystoimintaani lottovoiton tekemisenä, rikastumisena. Kun elämä on mitä on,
mitä minä tekisin paljolla rahalla? En ole muuttamassa elämääni miksikään. Asun edelleen tässä ja
käyn töissä tässä, koska tämä on minun elämäni.
Pikemminkin unelmoin hyvästä toimeentulosta ja
siitä, että olisi helppoa. Ja niin varmaan tekevät
monet muutkin oikeat yrittäjät, jotka ajattelevat
sitä elämäntyönään.
Taloudelliset
riskit
ovat toki läsnä ja tiedossa, mutta eivät tärkein
asia - kuten ei rikastuminenkaan.
- Ja juuri siksi se, että
rahoittajat tenttaavat taloudesta ja riskistä sitä
ja tätä, tuntuu erityisen
loukkaavalta. He eivät
tunnu tajuavan, että jos
me olemme näin päättäneet, niin olemmehan
me asian laskeneet, koska kysymys on meidän
elämästämme.
Joskus taloudellinen
riski tuntuukin olevan
suurempi
huolenaihe
muille kuin yrittäjälle itselleen. Golf-kentän rahoituksesta neuvoteltaessa yrittäjätiimiä pidettiin
pankille suurena riskinä:
- Pankin edustaja aprikoi, miten käy jos molemmat kuolevat samassa liikenneonnettomuudessa.
Pankille jäisi vain päällä oleva rahoitusvastuu ja
lomakeskus häviäisi yrittäjien mukana. Se tuntui
pahalta. Asiakkaat tulevat tänne kuitenkin paikan
eivätkä yrittäjien takia. Henkilökunta on huippuhyvä. Eivät ne siitä mihinkään katoa. Siinä sotkeutuivat pahemman kerran riskit, yrittäjien arvo ja
yrityksen arvo.

Henkilökohtaiset riskit
Yritystoiminnan taloudelliset riskit ovat hyvin
tunnettuja. Yrittäjyydessä on kuitenkin myös henkilökohtaisia ja sosiaalisia riskejä. Tiia Valkama
Keski-Suomen maaseutu 2009

pitääkin henkilökohtaista riskiä niistä kaikkein
suurimpana. Se voi realisoitua oman luottamuksen
romahtamisena hyvin monenlaisten yhteensattumien ja kehityskulkujen tuloksena.
- Sitä takaraivossaan ajattelee, että eihän minulle voi huonosti käydä. Tai jos käy, niin kyllä siitä
selvitään. Se on kyllä aivan pöllöä. Jos sitten kuulee vaikka yrittäjästä, jolle on käynyt huonosti, voi
hyvin kuvitella kuinka valtava henkinen romahdus
se voikaan olla. Kun sellainen syvällä ”geeneissä”
oleva sisäänkasvanut luottamus romahtaa, vaikka
on parhaansa tehnyt.
Yleensä yrittäjä kehittää mielessään jotain ratkaisua ongelmiin ja luottaa viimeiseen saakka
niiden ratkeamiseen. Yrittäjyyden suurin riski toteutuu, jos yrittäjän luottamus itseensä, omaan asiaansa ja selviytymiseen loppuu.
- Kun on oikein paha
kriisin paikka, silloin on
viimeinen hetki romahtaa ja luovuttaa.

Sosiaaliset riskit
Myös ympäröivä yhteiskunta voi yllättää yrittäjän. Monella tavalla.
- Kun yritys aikanaan ostettiin konkurssipesältä, monet paikkakunnan ihmisistä olivat
menettäneet
uskonsa
tähän paikkaan. Tänne tulo oli aikamoinen
shokki.
Kun Tiia oli lauantai-iltaisin myymässä,
moni nimimerkki ”huoleshtunut veronmakshaja” esitti baaritiskillä melko
suorasukaisia ja julmia arvioita uuden yrittäjän
pyrkimysten aitoudesta ja onnistumisen mahdollisuuksista.
- Ei meinannut pankkiin saada tiliä auki, muistelee Tiia Valkama alkuaikoja. Oltiin aivan äimän
käkenä, kun emmehän me olleet aiempia tapahtumia täällä näkemässä. Eivätkä ihmiset toisaalta
tunteneet meitä. Kyllä ne puheet sattuivat. Mutta
lisäsivät ne myös sisua ja halua näyttää.
Juoruilla on suuri voima ja ne ovat erityisesti
aloittavan yrittäjän riski. Kokemuksen myötä ne on
helpompi ohittaa:
- Itse olen päässyt jo siihen vaiheeseen yrittäjäurallani, että eivät ne enää minua kaada, vaikka
ainahan sitä puhutaan.
Golf-kentän rakennusvaiheessa pitäjälle levisi
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juoru, että sitä rahoittaa Venäjän mafia. Juoru sai
sen verran siipiä, että joku innostui tekemään asiasta tutkimuspyynnön verovirastolle. Neljä päivää
verohallinto etsi takahuoneessa mafiarahaa neljän
ihmisen voimin firman ja keskentekoisen golfkentän papereista. Mitään ei tietenkään löytynyt,
mutta yksi turhaan maksettu lahjavero palautettiin
tarkastuksen tuloksena.
No, nyt henkilökuntakin on jo oppinut suhtautumaan juoruihin mustalla huumorilla:
- Yhtenä aamuna kun tulin töihin, kaikki olivat
täällä töissä mustat lasit päässä, ”kun meillä on sitä
mafiarahaa”.

Riskien kantaminen
Jos yrittäjän toisessa kädessä painavat tuollaiset
monenkirjavat riskit, mitä hänellä on niiden vastapainona toisessa kädessään?
- Joku hullu geeni. Jotkut vaan ovat päättäneet,
että tästä selvitään. Vaikka stressataankin, niin
pohjimmaisena on aina luottamus siihen, että tästä selvitään. Jos siitä päästää irti, niin sitten se on
menoa. Sen kyllä vaistoavat silloin kaikki muutkin,
että tuo ei enää välitä.
Riskien kanssa voi siis oppia elämään siedätyshoidon avulla. Siihen voi kasvaa. Toisaalta riskien olemassaoloon on pakko oppia suhtautumaan
positiivisesti, jotta voi toimia uskottavasti muiden
silmissä.
- Faktoista ei pidä masentua, linjaa Tiia Valkama. Yrittäjän elämänasenne ei voi olla sellainen.
- Elämästä täytyy voida nauttia niin, että se juttu on se työ. Siihen sopeutuu perhe ja kaikki muu.
Ja siitä ei saa kärsiä. Onni täytyy ammentaa sellaisesta arjesta. Yrittäjäksi aikovan kannattaisi miettiä tarkkaan, sopiiko sellainen omaan onnellisuusreseptiin.
Revontulen lomakeskuksen tapauksessa perhe
on ollut tärkeä tekijä riskien kantamisessa. Kumpikaan yrittäjätiimin jäsenistä ei olisi pystynyt yksin
toteuttamaan kaikkea.
- Se on iso voimavara. Olet turvallisella maaperällä, kun puhut asioista perheenjäsenen kanssa.
Mitään selkäänpuukotusta ei tarvitse pelätä.
Tosin, kun äiti jäi hiljattain eläkkeelle ja ehti näkemään, minkä kokoisten ja kuinka riskipitoisten
asioiden kanssa puoliso ja tytär ovat vuosikaudet
Hankasalmella puuhailleet, hän sai hepulin. Mutta
selittämällä ja luottamuksella siitäkin on selvitty.
Entä voisiko yrittäjyyden hahmottaminen projekteina helpottaa riskien hahmottamista ja niiden
kanssa elämistä?
- Se on mielenkiintoinen ajatus. Projektit huomaa, kun ajattelee menneisyyttä. Nyt kun ajattelee,

niin olisi ollut kivempi ajatella niin, että nyt teen
tämän projektin ja siinä ovat minun voimani. Ja
sitten teen uuden. Jatkuva muutos ja sekasorrossa
meneminen on rankempaa. Sellaisten suunnitelmien tekeminen vaatii kuitenkin yrittäjältä uskallusta.
Päivä kerrallaan on helpompi mennä.

Muiden rooli
Miten sitten yrittäjän ympärillä olevat ihmiset ja orga- kuuntele
nisaatiot voisivat parhaiten
- luota
tukea häntä riskien ottamisessa ja kantamisessa? Tiia Val- perehdy
kamalle ensin mieleen tuleva
asia on hieman yllättävä:
- Ensimmäinen asia on se,
että yrittäjä itse uskaltaa puhua ne omat asiansa:
unelmansa, haaveensa ja rahoitustarpeensakin.
- Ja kenelle sitten puhutkin, niin hänen tehtävänsä on kuunnella. Kuunnella ja ohjata oikean ihmisen luo, jos ei itse pysty asiaa hoitamaan. Yrittäjä ei
ole välttämättä verbaalisesti lahjakas. Saatikka, että
hän olisi saanut asian paperille.
Toinen tärkeä asia on luottamus:
- Yrittäjä täytyy ottaa vakavasti. Varsinkin kokeneisiin yrittäjiin pitäisi luottaa enemmän. Kun
yrittäjä tulee pyytämään jotakin, hän on yleensä
miettinyt sitä kauan.
Kolmas yrittäjän ystäville tärkeä asia on perehtyminen:
- Yrittäjän asiaan pitäisi vaivautua perehtymään.
Jos yrittäjän asioihin ei ole perehdytty lainkaan
vaikkapa rahoitusasioissa, se tuntuu loukkaavalta.
Yrittäjän on pakko olla näissä asioissa tosissaan. Ja
sitä toivoisi muiltakin.

KOMMENTTI

Tuomas Kuhmonen

Kuuntele, luota ja perehdy! Siinä olisi seuraavaan
hallitusohjelmaan sopiva resepti yrittäjyyspolitiikan sisällöksi. Sellainen meiltä puuttuu - niin Suomesta kuin Keski-Suomestakin. Meillä on vahva
suurteollisuus- ja palkkatyökulttuuri ja vahva talonpoikaiskulttuuri sekä niihin sopivat systeemit
ja politiikat. Yrittäjyyskulttuuri ja -politiikka meiltä puuttuu vielä melkein kokonaan (Y4 on oikealla tiellä). Se ei ole tietyn liiketoiminnan tukemista,
teiden rakentamista eikä rahan syytämistä bonuksiin ja optioihin. Se on ihmisten tukemista, kun he
ottavat ja kantavat taloudellisia, henkilökohtaisia ja sosiaalisia riskejä. Ja siinä naapureilla, pankinjohtajilla, kehittäjillä, neuvojilla, opettajilla, tutkijoilla,
hallintohenkilöillä ja poliitikoilla - meillä kaikilla
- on vielä paljon opittavaa ja tehtävää!
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Yrittäjyys ja oppiminen: Varjolan tapaus
Tulevaisuutta ei voi tietää. Se on tehtävä. Yrittäjän opintie on pitkä ja leveä, joskus mutkainenkin. On kelirikkokausia ja perusparannustarpeita. Lupaviskaalit ja kanssakulkijat saattavat
yllättää. Mutta mikä yllätti eniten, Varjolan matkailuyrittäjä Markus Kallio?
Vielä parikymmentä vuotta sitten Varjola oli tuiki
tavallinen maatila, lihakarjaa ja peltoviljelyä. Sitten
rakennettiin Keiteleen kanava ja vieressä virtaava
vesistökin alkoi puhdistua teollisuuden siistittyä
nurkkapielensä.
- Matkailusta ja sen mahdollisuuksista puhuttiin
silloin paljon, muistelee Markus Kallio.
Suomen EU-jäsenyys alkoi häämöttää horisontissa, eikä se luvannut ruusutarhaa. Vuonna 1993
aloitettiin matkailu, ensin sivuelinkeinona. Vuonna 1999 karja talutettiin teurasautoon ja tehtiin
uuden toiminnan käyntiin räjäyttänyt investointi.
Tyhjentynyt navetta muuttui sen myötä liiketoiminnan keskipisteeksi. Sen jälkeenkin on vasara
heilunut: majoitustiloja ja saunoja on noussut kuin
sieniä sateella. Nyt yrityksessä käy 35.000 asiakasta vuodessa ja se työllistää 11 henkilöä. Varjolasta

on kehkeytynyt täysiverinen matkailuyritys. Asiakkaat ovat pääasiassa yritysten vieraita ja työntekijöitä.

Mäkiä ja mutkia
Matkailu on ollut vahvasti esillä valtion ja kuntien
elinkeinopoliitiikassa. Ailahteleva suhtautuminen
on kuitenkin pitänyt yrittäjän virkeänä. Ensin Varjolankin toiminnan kehittämiseen saatiin tukea.
Sitten ylitettiin kolmen henkilön maaginen raja.
Sitten ei enää saatukaan tukea.
- Se oli aika outo kuvio. Ensin ollaan vahvasti
mukana ja sitten ei enää oltu kiinnostuneita ollenkaan, muistelee Markus menneitä aikoja. Se, mihin kategoriaan yritys sattuu kuulumaan, vaikuttaa
enemmän kuin se, millaisia kehittämistarpeita tai
-mahdollisuuksia yrityksellä on.
Elinkeinojen kehittämispolitiikan ”kohteena”
oleminen ei ole ollut aina helppoa. Matkailu tuntuukin olevan vaikeasti hahmotettava ja hallittava
ala, myös kuntatasolla:
- Vaikka esimerkiksi Peurunka on tuottanut Laukaaseen paljon uusia palveluita kuntalaisillekin,

Perustaessaan tilan kosken äärelle vuonna 1882 muinainen uittopäällikkö petasi tuleville sukupolville samalla mahdollisuuden
matkailun harjoittamiselle 120 vuotta myöhemmin.
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matkailu on kunnan strategiassa huterasti mukana.
Kunnan kannattaisi olla aktiivinen kaavoituksessa,
maanostoissa ja markkinoinnissa, mutta ei siellä ilmekään näytä värähtävän, tuskailee Kallio.
Elinkeinopoliitikan kohteen näkökulmasta
tuskaa tuottavat paitsi hallinnolliset rajat ja mieltymykset myös tulosten mittaaminen. Uusi yritys
on usein palkintopallilla ylempänä kuin toimivan
yrityksen kehittyminen:
- Joskus aina mietityttääkin, tutkitaanko tilastoista vain uusien yritysten syntymistä, saako vain
niistä sulkia hattuun. Olemassa olevien yritysten
potentiaali ja mahdollisuus kerrannaisvaikutusten tuottamiseen tuntuvat usein unohtuvan, pohtii
Markus Kallio elinkeinopolitiikkaa yrittäjän näkövinkkelistä.
Uusi yritys on helppo huomata rekistereistä.
Olemassa olevien yritysten kehittymisen jäljittäminen vaatii työtä. Pienen tuen tarjoaminen kaikille
aloittaville yrittäjille on toki hyvä asia. Tasapuolisuus on etenkin kunnille tuttu ajatus peruspalveluiden tarjonnassa. Kehittyvien yritysten tukeminen
edellyttäisi joskus siitä luopumista. Silloin pitäisi
uskaltaa keskittää rajalliset panokset joihinkin alueen liiketoiminnan kehittymistä parhaiten edistäviin asioihin tai kohteisiin. Markus Kallio on joutunut pohtimaan asiaa matkailualalla:
- Tasavertaisuus on kaunis ajatus, mutta keskittäminen voi tuottaa paremman tuloksen - varsinkin matkailussa. Sellaiseen ajatteluun pitäisi olla
uskallusta. Lapin ammattimainen meininki tarjoaa
hyviä opetuksia tässä asiassa.
Oman ekologisen lokeron löytäminen elinkeinopolitiikan paletissa onkin käynyt työstä:
- Julkisia toimijoita on alalla paljon. Yrittäjän
on vähän vaikea pysyä kärryillä, ketä tässä on mukana. Julkinen rahahan sitä tietysti ohjaa, mutta
ei tahdo yrittäjä ehtiä olemaan mukana kaikessa.
Vaatii pelimiestä.

* Sijainti Kuusan kylässä Laukaassa 27 km Jyväskylästä
* Varjolassa voi juhlia, pitää kokouksia, ruokailla ja kokea monenlaisia elämyksiä
* Saunoa voi teltta-, kelo-, talli- tai savusaunassa; saunoja on yhteensä kuusi
* Ruokapöydässä on esillä suomalainen ruokaperinne
* Varjolassa voi laskea koskea, kellua, kalastaa,
patikoida, seikkailla maastossa moottorikelkalla tai mönkijällä, pelätä ralliauton kyydissä, pelata survival-pelejä tai mitellä maalaisolympialaisissa; matkaa voi taittaa myös
lumikengillä, islanninhevosella, koiravaljakolla tai kirkkoveneellä, muun muassa
www.varjola.com

Tasajako
Keskittäminen

Elinkeinopolitiikan
puntari

Keski-Suomen maaseutu 2009
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Suurin yllätys
Vaikka uutta toimintaa ja pelikenttää on opeteltu
vähitellen, yllätyksiltäkään ei ole voitu välttyä. Arkisia asioita opitaan jatkuvasti, mutta varsinaiset
yllätykset ovat liittyneet kokonaisuuteen, sen laajuuteen ja hallintaan.Yrittäjä on kuin hämähäkki
suuren seitin keskellä. Yrittäjä on kiinni kaikessa ja
koko ajan verkon keskellä. Kaikenkattavuus onkin
ollut suurin yllätys:
- Vastuu siitä, että asiat ovat kunnossa, on kuitenkin aina yrittäjällä itsellään. Jos sattuu jotakin,
niin yrittäjä on aina vastuussa. Se on ollut aikamoinen yllätys ja pohdinnan aihe. Täytyy hallita pirunmoinen määrä asioita, koska kaikesta on vastuussa. Ja näitä asioita tässä bisneksessä riittää:
- Kun on ohjelmapalveluita, majoitustoimintaa
ja anniskeluoikeudet, on olemassa aika harvoja viranomaisia, jotka eivät valvo toimintaa, summaa
Markus Kallio kokemuksiaan.
- Verotarkastuksessakin yrittäjä vastaa aina kaikesta. Ei auta, vaikka tilit on pitänyt tilitoimisto ja
tarkastanut tilintarkastaja. Kaikesta vastaa yrittäjä.
Palomääräysten noudattamisesta, turvallisuusmääräyksistä ohjelmapalveluissa - kaikesta.
Vastuun rajoja on vaikea määritellä tarkasti ja
etukäteen. Ja vastuun voi joutua kohtaamaan ja
kantamaan lopulta aika yksin kaiken hyörinän ja

yhteistyöverkoston keskellä. Markus Kallio kuvaa
monen alan yrittäjän kohtaamaa todellisuutta:
- Jos joku tööttää mönkijällä pahasti puuhun,
vastuunkantajaksi kaivellaan yrittäjä: onko paperit
ja järjestelyt kunnossa. Jos jotakin sattuu, niin aika
yksin olet siinä asioita hoitamassa. Jos järkevästi
ajattelee, niin eihän tällaista kannattaisi ihmisen
tehdä.

Oppimisympäristö
Koska opittavaa on niin paljon, monissa asioissa
joutuu luottamaan vain siihen, että elämä opettaa.
Kaikkia asioita ei voi oppia koulussa, niistä täytyy
vain selvitä:
- Väännöistä oppii. Onnistuneet hankkeet ja
pään hakkaaminen seinään ovat molemmat oppimisprosesseja, tunnustaa Kallio.
- Kun verotarkastus tulee ensimmäisen kerran,
niin eihän sitä voi tietää mitä se on. Se on sitä kokemuksen korkeakoulua, jota ei voi koulussa oppia.
Tasaveroista opettajaa tai sparraajaa onkin
vaikea löytää. Koska peilejä, tietolähteitä ja kokemusten pureskelukavereita kuitenkin tarvitaan, sellaisen tarjoavat toiset omissa seiteissään värisevät
”hämähäkit”, toiset yrittäjät:
- Muutamia ystäväyrittäjiä on. Ihan viikottain
puhutaan puhelimessa erilaisista tapahtumista ja

Varjolan tuvassa on tunnelmaa. Sen kotimaista ruokaperinnettä vaaliviin ruokapöytiin istuu vuosittain kirjava joukko vieraita, seuraavaksi pikkujouluväkeä. Joskus pöytään ehtii istumaan myös yrittäjä Markus Kallio itse.
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vaihdetaan kokemuksia: miten tähän pitäisi suhtautua, mistä tässä on kysymys. Joidenkin kanssa
jutellaan päivittäin. Puhutaan ihan arkisista asioista: verotuksesta, luvista, turvallisuusasioista. Pahintahan on yleensä se, mitä ei älyä etukäteen.
Asiassa ei ole mitään mystistä, eikä sen tarvitse
olla mitään ”virallista opiskelua” eikä muodollista
pokkurointia, pönötystä tai pyörittelyä. Omia oivalluksia ja opetuksia voi saada, kun on avoin mieli. Joskus sauna pehmenää sopivasti:
- On pidetty saunailtoja, hyvin epävirallisia illanistujaisia. Ne saattavat tuntua turhanpäivisiltä,
mutta siinä niitä tulee uusia ideoita suit-sait sukkelaan. Ei olisi tullut moni asia puheeksi virallisessa
tapaamisessa.
Oman kokemuksensa perusteella Markus Kallio haluaakin rohkaista ihmisiä keskustelemaan liiketoiminnasta. Nyrkkien puristelu ei paljon auta.
Avautuminen antaa tarttumapintoja myös liiketoimintayhteistyölle:
- Näitä juttuja kannattaa puhella toisten kanssa,
sellaiseen avoimuuteen haluan kannustaa.

Yrittäjän ystävän rooli
Kun yrittäjyys on nykyisin kaikkien päättäjien,
kehittäjien, byrokraattien ja visionäärien huulilla,
mitä nämä yrittäjän ystävät oikein tarvitsisivat kyetäkseen todella toimimaan tuollaisessa tärkeässä
roolissa?
- Avointa mieltä. Yrittäjät ovat usein pellepelottomia, idearikkaita ja innovatiivisia. Sama aallonpituus ei aina löydy, ideat voivat olla rajuja. Ne
pitäisi kuitenkin nähdä mahdollisuuksina.

Virheiden ja epäonnistumisten välttäminen
tuntuu nousseen yhä tärkeämmäksi maaseudun
elinkeinopolitiikassa. Sellainen ajattelu johtaa kuitenkin kehityksessä umpikujaan. Markus Kallio
selittää miksi:
- Virheitä ja epäonnistumisia ei voi oikeassa
elämässä kuitenkaan välttää. Kaikki hommat eivät
voi onnistua. Varmat jutut ovat varmoja juttuja ja
niistä on helpppo päättää. Mitä riskialttiimpi homma, sitä pienempi prosentti onnistuu, mutta sitä
suurempia asioita siitä voi syntyä.
Tämä liittyy läheisesti myös aikaperspektiiviin.
Lyhyen aikavälin pikavoittoja syntyy harvoin. Monen yrityksen kehityspolku on todella pitkä. Maisemat sen varrella tuntuvat nykyään muuttuvan
turhan tiuhaan - ja turhaan:
- Lyhytjänteisyys vaivaa myös kehittämistä. Kun
suunnitelmiin on satsattu ja ollaan vasta pääsemässä alkuun, koko juttu saattaa tipahtaa pois asialistalta. Lyödään jarruja, kun on päästy toteutusvaiheeseen. Kun on päästy etsimään luovia ratkaisuja
pääomakysymyksiin ja muihin käytännön pullonkauloihin, huomio onkin jo jossain ihan muualla.
Yrittäjä on erilainen. Uutuus on liiketoiminnan
kehityksen elinehto, mutta se voi olla virkamiehen
painajainen. Muutosta kaivataan:
- Itse luulee tekevänsä hyvää, mutta joskus tuntuu, että ei ole rakkikoirankaan arvoinen. Jos visioi
ja ideoi jotakin, ensimmäinen ajatus tuntuu olevan,
kuinka sen pystyisi estämään. Varsinkin, jos yrittää
tehdä jotakin poikkeavaa.
- Joko kokonaisuutta ei ymmärretä. Tai sitten ei
uskalleta ottaa minkäänlaista riskiä. On aina helpompi sanoa ei kuin ruveta ajamaan jotakin asiaa.
Kateuskin saattaa vaikuttaa jossain taustalla, ainakin joissakin tapauksissa.

KOMMENTTI

Hallinnon radioasema 123 MHz

Yrittäjän radioasema 213 MHz

Jotta tämä erilaisuus voitaisiin kääntää yhteiseksi hyödyksi, myös hallinnon ja päättäjien pitäisi
ottaa hieman enemmän riskiä.
- Riskinottokykyä kaipaisin päättäjiltä ja viranhaltijoilta. Koko ajan tuntuu kapenevan se pelivara, johon voi lähteä mukaan niin, ettei vain mene
perseelleen, ettei tule virheitä. Sellaista koetetaan
välttää.
Keski-Suomen maaseutu 2009

Tuomas Kuhmonen

Virheiden pelko. Kateus. Epävarmuuden tunnustaminen. Joidenkin suosiminen. Kaavasta poikkeaminen. Kokeileminen. Epäonnistuminen.
Ai ai, vaikeita asioita, pahoja sanoja. Varsinkin
asioista vastaavalle päättäjälle tai vastuulliselle
viranhaltijalle. Tekisi mieli unohtaa ja kääntää
katse kohti uljaita menestysvisioita ja informaatioteknologiastarategioita.
Yrittäjä ei elä kuitenkaan BB-talossa. Liiketoiminta ei ole leikkiä. Valo ja varjo, you know.
Välillä tulee turpaan. Elinkeinotoiminnan kehityksestä vastaavillekin pitäisi tulla. Onnistunut
elinkeinopolitiikka ei ole vain varmoja nakkeja.
Varjotkin kannattaa tutkia. Pimeää energiaa on
maailmankaikkeudessakin aika paljon. Sekin vaikuttaa. Lymyääkö jossakin Darth Vader?
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Yrittäjyyden edistäminen: kertauskurssi (lyhyt oppimäärä)
Yrittäjyyden tuotokset - uutuudet ja uudistukset - syntyvät kahden voimakentän
rajapinnassa. Mitä helpompi ihmisten on toimia siinä, sitä todennäköisemmin
yrittäjyys voi toimia maaseutua uudistavana ja sen kilpailukykyä parantavana
voimana. Jos voimakenttä 2 on liian pieni, maaseutu ei uudistu.
Maaseudun uudistuminen ja kehitys

Uhkat
Perinne
Riskin karttaminen
Olevaan tarrautuminen
Välttämättömyys

Erilaisuuden
sietäminen
Menestyksen
sietäminen

VOIMAKENTTÄ
1

Epäonnistumisen
sietäminen
Riskin ja
epävarmuuden
sietäminen

VOIMAKENTTÄ
2

Mahdollisuudet
Uutuus
Unelmat
Toimimattoman hylkääminen
Itsensä toteuttaminen

Voimakentät kuvaavat ihmisten asenteita.
Yhteisötasolla ne kuvaavat kulttuuria. Resepti
voimakentän 2 vahvistamiseksi on yksinkertainen:
1 salli riskin ja epävarmuuden läsnäolo
omassa ja muiden toiminnassa
2 salli epäonnistumisen mahdollisuus
itsellesi ja muille
3 salli menestyminen itsellesi ja muille
4 salli erilaisuus ja ole kiinnostunut siitä:
samanlaisuus ei ole koskaan kehityksen lähde

TESTAA:
- itsesi
- organisaatiosi
- alueesi

1
2
3
4

En salli koskaan ... sallin aina
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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___
___
___
___
___

pistettä
pistettä
pistettä
pistettä
yht. (max. 20)
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Keski-Suomen maaseudun kehittäminen
ja kehittyminen

S

uomen aluerakenne alkaa olla jo melko keskittynyt. Viiden suurimman kaupunkiseudun
(pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä) osuus kansantalouden arvonlisäyksestä on
yli puolet. Jyväskylä kilpaileekin asemastaan tässä
sarjassa, jossa jaetaan omia pelimerkkejään ja renikoitaan. Keski-Suomen maaseutu kamppailee
omassa sarjassaan. Maaseutuliigan vertailukelpoisia joukkueita on hahmoteltu omassa jutussaan.
Keski-Suomen maaseutua ovat vuosikymmenten saatossa muovanneet kehityksen suuret moottorit: alkutuotannon koneistuminen ja työvoiman
luovutus muille toimialoille, elinkeinoelämän monipuolistuminen, elintason nousu ja viimein talouden palveluvaltaistuminen sekä sen kanssa käsi kädessä kulkenut keskittyminen. Kehityksen suurta
pyörää ei ole ollut mahdollista kääntää kunnanvaltuuston päätöksellä.

M

aaseudun suuri tarina kuitenkin jatkuu. Reilun vuosikymmenen ajan tuo tarinan punainen lanka on ollut EU-jäsenyydestä selviytyminen
ja siihen sopeutuminen. Ennen markkinoilta tai
valtion kirstusta saatu raha on kierrätetty EU:n rahanpesukoneiston kautta, josta se on palannut byrokratialipuskoilla varustettuna. Rahat on nyt opittu ottamaan pois kuljeksimasta, mutta kulttuurilla
on omat lieveilmiönsä.
Jokainen maaseudun asukas ja yrittäjä miettii
tulevaisuutta ja oman elämänsä liittymistä siihen.
Miten maaseudun tarina jatkuu? Mihin sitä tarvitaan? Mihin ”visioon” omat haaveet, suunnitelmat
ja investoinnit kannattaisi perustaa? Sitä ei osaa
kukaan sanoa varmasti, koska kukaan ei voi siitä
päättää. Tulevaisuus rakentuu vähitellen.
Muuttuuko maaseutu kansakunnan työvoimalähteestä kansakunnan hyvinvointilähteeksi? Mitä
tämä voisi tarkoittaa? Maatilojen erikoistumista
maataloustuloiksi, metsätiloiksi, energiatiloiksi,
ympäristötiloiksi ja muun yritystoiminnan tiloiksi?
Hyvinvointipalveluiden tuotannon nykyistä laajempaa sijoittumista maaseutualueille? Autioituvatko sellaiset maaseutualueet, jotka eivät kykene
tuottamaan hyvinvointia? Mitä on ihmisten kokema hyvinvointi, josta he maksavat ja jota maaseudulla kyetään tuottamaan?

”Autioituvatko sellaiset maaseutualueet, jotka
eivät kykene tuottamaan hyvinvointia?”

Hyvinvointilähde
Työvoimalähde

Kansakunnan
ja alueiden
kilpailukyky

Raaka-ainelähde

Keski-Suomen maaseutualueiden kilpailukyä voidaan rakentaa kolmen pilarin varaan:
1 maaseudulla toimimisen perusedellytysten
turvaaminen ja asumisviihtyvyyden ylläpito,
2 olemassa olevan toiminnan kilpailukyvyn
parantaminen,
3 uuden toiminnan käynnistäminen.

K

eski-Suomen maaseudun tärkein kehittämisväline vuonna 2009 on ollut Manner-Suomen
maaseutuohjelma. Ohjelma tukee maaseudun perusrakennetta, olemassa olevan toiminnan kilpailukyvyn parantamista ja uuden toiminnan käynnistämistä laajalla keinopaletilla. Toki muillakin
rintamilla tapahtuu. Kunnat, kehittämisyhtiöt,
erilaiset neuvontajärjestöt ja viranomaiset ovat tehneet arkityötä maaseudun toimijoiden parissa.
Kehittämisen tulosten arviointi on haasteellista.
Tilastot valmistuvat viiveellä. Tietoisten ponnistelujen vaikutusten erottaminen ”suurten moottoreiden” vaikutuksista on usein mahdotonta. Yksittäinen vuosi voi poiketa muista, minkä vuoksi asioita
on hyvä katsella muutaman vuoden pituisella ajanjaksolla.
Seuraavien sivujen muutamat kuviot, tutkimustulokset ja tarinat kertovat joistakin tärkeistä
kehityskuluista. Ne osoittavat, että monet maaseutukunnat ovat menestyneet erittäin hyvin, kun
”suurten moottoreiden” vaikutus kuoritaan päältä
pois.
Kuvioista kannattaa etsiä oman alueen vahvuuksia. Vahvuuksiin kannattaa panostaa. Vaikeissa asioissa kannattaa miettiä, voisiko ne antaa pois
tai hoitaa toisin. Keski-Suomen maaseutukunnilla
on vahvuuksia sekä liiketoimintaympäristöinä että
asumisympäristöinä, kuten kartoista ilmenee.
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Aluepuntari: työpaikat*)
Aikavälin 2001-2006 työpaikkamuutos on hajotettu
kolmeen osatekijään shift-share -analyysin avulla.
Valtakunnallinen muutos kertoo yleisen suhdannekehityksestä, väestömuutoksesta yms. johtuvan työpaikkamuutoksen suuruuden, jos se olisi levinnyt
kaikille aloilla ja alueille samanlaisena.
Toimialarakenteen vaikutus kuvaa toimialojen
eriytyvää kehitystä, poikkeamaa valtakunnallisesta
muutoksesta. Vaikutus kuvaa sitä, millainen vaikutus alkutilanteen (tässä vuoden 2001) elinkeinorakenteella on ollut työpaikkakehitykseen. Jos vaikutus on positiivinen, alueelle on sijoittunut paljon ko.
aikana työllisyyttään lisänneitä toimialoja. Jos vaikutus on negatiivinen, osan alueen työpaikkamuutoksesta selittää pelkästään se, että työllisyyttään
menettävät alat (esim. alkutuotanto ja teollisuus)
ovat olleet alkutilanteessa hallitsevassa asemassa.
Paikallinen vaikutus on se on työpaikkamuutoksesta, jota em. kaksi tekijää eivät selitä. Tähän osaan
työpaikkamuutosta vaikuttavat monet tekijät: alueen elinkeinopolitiikka ja yrittäjyysilmapiiri, julkisen vallan toimenpiteet, alueen yritysten kilpailukyky, asumisviihtyvyys, muuttoliike jne. Paikalliseen
vaikutukseen kiteytyvät alueen kokonaiskilpailukyky sekä siihen kohdistuneiden ulkopuolisten politiikkatoimien vaikutus.

Elinkeinorakenteen
vaikutus:
-89
Näin monta
Pihtipudas
-36
Kinnula
työpaikkaa
kunnan elin-25
Kivijärvi
-100
keinoViitasaari
-35
rakenne Kyyjärvi
-27
on
Kannonkoski
-80
Karstula
tuonut
tai vienyt
ko. jaksolla
-121
-196
Saarijärvi
Äänekoski

Vain Jyväskylä on
hyötynyt elinkeino-25
Multia
rakenteestaan.
Muissa kunnissa
elinkeinorakenne
-67
Keuruu
selittää suuren
osan työpaikkamenetyksistä.

Valtakunnallinen
muutos työpaikoissa
oli + 3,5 %. Lama
oli vasta tulossa.

+91

Viitasaari

+17

Kannonkoski

Karstula

+130

+301

Saarijärvi

+31

Äänekoski

Konnevesi

+18

+28

Multia

Uurainen

+149

+171

Petäjävesi

-38

Petäjävesi

Laukaa

+1854
+92

+24

Muurame

Toivakka

Vaikutus, % vuoden 2001
+343
työpaikkamäärästä
Jämsä

+63

+3,5 %

Joutsa

+8

Luhanka

+31

Kuhmoinen

Paikallinen
vaikutus:
-71
Pihtipudas
Tämän verran
+7
Kinnula
kunnan työpaikkamäärä
-41
Kivijärvi
-26
vuonna
Viitasaari
+6
Kyyjärvi
2006
+62
Kannonkoski
poikkeaa
-82
Karstula
laskennallisesta
-50
-312
määrästä
Saarijärvi
Äänekoski

Paikallinen vaikutus
oli positiivinen
maakunnan keskusalueella ja useissa
maaseutukunnissa.
Suhteellisesti suurin
se oli Kannonkoskella.

-5

Konnevesi

+62

Multia

-80

Hankasalmi

-183
Keuruu

+732

Uurainen

-6

Petäjävesi

Jyväskylä

-42

-12

-264

+54

Hankasalmi

+2510
-35

Jämsä

0,0 - +13,1 %

Joutsa

-37

-2,0 - -4,9 %

-5,0 - -6,3 %

-53
-10

Joutsa

Luhanka

-0,1 - -1,9 %

Kuhmoinen

-55

Toivakka

Vaikutus, % vuoden 2001
-595
työpaikkamäärästä

Luhanka

-0,1 - -1,9 %

Laukaa

Muurame

-69

-14

+301

Jyväskylä

Toivakka
Jämsä

Hankasalmi

Jyväskylä

+51

-77

+56

Laukaa

+33

Keuruu

-43

Uurainen

0,0 - +1,4 %

-2,0 - -4,9 %

+64

+59

Pihtipudas

Konnevesi

Muurame

Vaikutus, % vuoden 2001
työpaikkamäärästä

-50

Valtakunnallinen
muutos:
Näin monta
+20
Kinnula
työpaikkaa
yleinen kehitys +15
toi hyvää +22 Kivijärvi
Kyyjärvi
kaikille

-105

Kuhmoinen

-5,0 - -12,0 %

*) Työpaikkatilastot valmistuvat viiveellä. Tuorein tilastotieto on vuodelta 2006. Toisaalta työpaikkamuutosta ja esimerkiksi elinkeinopolitiikan tuloksellisuutta on turha arvioidakaan vuoden -parin aikavälillä. Tässä tarkastelujakso on viisi vuotta.
Keski-Suomen maaseutu 2009
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Suurin paikallinen
vaikutus 2001-2006
Kaksi suurimman positiivisen muutoksen toimialaa

Kivijärvi

Sähkö-, kaasuja vesihuolto

Viitasaari

Kyyjärvi

Rakentaminen

C

?

Pihtipudas

Kinnula

Kaivostoiminta,
maa-ainesten otto (sora, turve)
Teollisuus

?

C

Maa-, metsä-,
kala- ja riistatalous

Kauppa, majoitus- ja
ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi
ja tietoliikenne
Rahoitus-, kiinteistö- ja
liike-elämän palvelut
Yhteiskunnalliset
palvelut
Toimiala
tuntematon

Kannonkoski
Karstula

Saarijärvi

C

Äänekoski

Konnevesi

Multia

Uurainen

C

Keuruu

Petäjävesi

Laukaa

Hankasalmi

C
Jyväskylä

C

Kaikki Keski-Suomen
maaseutukunnat
ovat pärjänneet
työpaikoilla mitattuna
ainakin yhdellä
toimialalla
paremmin kuin
suhdannekehitys ja
elinkeinorakenne
olisivat ennakoineet.

Muurame
Toivakka

C
Jämsä
Joutsa
Luhanka

?
Kuhmoinen

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen aineistoista.
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Aluepuntari: väestö*)

Muuttoliike
2003-2008
0-14

15-24

25-39

Kaikki Keski-Suomen
maaseutukunnat ovat
saaneet muuttovoittoa
ainakin jossakin ikäryhmässä. Jotkin maaseutukunnista
houkuttavat erityisesti
lapsiperheitä, toiset
ikäihmisiä. Jyväskylä
on saanut merkittävää
muuttovoittoa vain
opiskelijoiden ikäryhmässä (15-24 vuotta),
jossa kaikki muut
kunnat ovat kokeneet
muuttotappiota.

55-64
65-

55-64

Pihtipudas

Kinnula

Kaksi ikäryhmää,
joissa eniten
muuttovoittoa
55-64 65jaksolla
Kyyjärvi
2003-2008

0-14

6555-64 0-14

Kivijärvi

Viitasaari
0-14 25-39

40-54

55-64

Kannonkoski

65-

Karstula

55-64
65-

55-64 0-14

0-14 55-64

Saarijärvi

Äänekoski

55-64

65-

Konnevesi
40-54 0-14

25-39 0-14

Multia
55-64 25-39

Keuruu

Uurainen

25-39 0-14

Laukaa
25-39 0-14

Petäjävesi

0-14

40-54

Hankasalmi

15-24 40-54

Jyväskylä
25-39 0-14

Muurame

Nettomuutto
(tulo - lähtö)
2003-2008,
% vuoden
2003 väkiluvusta

Toivakka
0-14 55-64

Jämsä

55-64 40-54
55-64 25-39

-0,1 - -4,9 %

Joutsa

Luhanka

+5,0 - +6,6 %
0,0 - +4,9 %

25-39 0-14

65-

55-64

Kuhmoinen

-5,0 - -8,9 %
*) Väestömuutosta on tarkasteltu vain muuttoliikkeen osalta, johon elinkeinopolitiikan tulokset kiteytyvät. Väestön
kokonaismuutokseen vaikuttaa lisäksi luonnollinen väestömuutos (syntyneet - kuolleet). Tarkastelujakso on viisi
vuotta. Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen aineistoista.
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Maaseutukunnan asuntomessut - mitä jäi käteen Petäjävedellä?
Petäjävesi otti ja päätti järjestää oman omakotitalonäyttelyn kesällä 2009. Halkokankaalle rakennettiin kokonainen kylä: parikymmentä taloa ja
kolmisenkymmentä tonttia. Näyttely nosti esille
kohtuuhintaisen, maaseutumaisen omakotiasumisen. Vieraita kävi yli 18.000 ja näyttely sai kävijöiltä hyvän arvosanan. Teosta tuli myös ”vuoden
keskisuomalainen markkinointiteko” -palkinto.
Mitä tällaisesta paikallisesta näyttelystä jäi käteen
ja mitä opittiin, kunnanjohtaja Teppo Sirniö?

- Näyttely syntyi kunnan oman strategian pohjalta. Maaseutumainen asuminen on kunnan menestystekijä ja näyttely oli yksi sen toteutustyökalu.
- Alueelle rakennettiin 20 taloa. Nyt alueelta on
myyty jo lähes 50 tonttia. Rakentaminen työllistää, toimeliaisuus lisääntyy, uudet asukkaat tuovat
kuntaan tuloja ja ostovoimaa, kunnan imago kirkastuu. Näyttelyn vaikutukset on pitkäaikaisia ja
tukevat kunnan strategiaa. Ne lasketaan kymmenissä miljoonissa euroissa. Näyttely osoittautuikin
unelmien täyttymykseksi.
- Näyttelyn onnistuminen osoitti, että myös pienissä kunnissa voidaan kehittää hyviä työkaluja ja
käyttökelpoisia malleja. Nyt tätä mallia voi soveltaen monistaa muuallakin. Se edellyttää kuitenkin
hyvää ohjelmaa ja riskinottoa.
- Vaikka projektityökalut sinänsä ovat nyt olemassa, toiminta on sovitettava tukemaan kunnan
omia strategisia vahvuuksia.

Teppo Sirniö
Petäjävesi

Katso: www. omakotitalonayttely.fi/petajavesi

Mikä oli parasta Keski-Suomen maaseudun kehittymisessä ja
kehittämisessä vuonna 2009?
Parasta kehittymisessä:
- Bioenergia-alan myönteinen
kehitys ja hankintaketjujen
kehittyminen.

Anita Mikkonen
Keski-Suomen liitto

Parasta kehittämisessä:
- Yhteisöllisyyden vahvistuminen maaseudulla. Kylät
ovat olleet aktiivisia. Ihmisten viihtyvyyteen on panostettu.

Parasta kehittymisessä:
- On tullut myös hyviä uutisia
ja investointipäätöksiä yritysrintamalta, vaikka lama painaa päälle.

Tuija Muhonen
Witas

Parasta kehittymisessä:
- Usko maaseudun kehittymiseen, maaseudun kehittyvät
yritykset ja maatilat. Maaseudun kasvava arvo hyvänä
asuinympäristönä.

Juha Niemelä
Keski-Suomen TE-keskus

Parasta kehittämisessä:
- Uusi EU-ohjelmakausi saatiin vihdoin käyntiin. Maaseudun oma KOKO-ohjelma.

Parasta kehittämisessä:
- On löydetty yhteinen näkemys kehittämistyöstä. Se on
myös tiivistynyt, tärkeät osapuolet ovat hyvin mukana.
Parasta kehittymisessä:
- Ilmastotietous ja lama ovat
vahvistaneet ympäristövastuuta ja kestävää kehitystä.

Sirpa Pekkarinen
Keski-Suomen Kylät r.y.
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Parasta kehittämisessä:
- Rakennemuutosten rajuus
on pysähdyttänyt miettimään
yksittäisten ihmisten palveluiden saatavuutta, on kannettu
aidosti huolta hyvinvoinnista.
Keski-Suomen maaseutu 2009

Maaseutukuntien
elinkeinopolitiikan
reseptit

K

unnat ovat edelleen keskeisiä maaseudun
elinkeinopolitiikan toimijoita, vaikka monet
ovatkin antaneet käytännön tehtävät erilaisille kehittämisyhtiöille. Elinkeinopolitiikka on taitolaji
pienillä resursseilla pelattaessa. Panostetaanko
hankkeisiin, toimitiloihin vai imagomarkkinointiin? Miten elinkeinoasiat organisoidaan parhaalla
tavalla?

Resepti 2: Virkamiesvetoista yhteistyötä vähin
voimavaroin

S

Resepti 3: Perinteistä elinkeinopolitiikkaa: infrastruktuuria ja työvoimaa

uomen Yrittäjät on arvioinut aika ajoin kuntien
elinkeinopolitiikan tilaa paikallisyhdistyksille
tehdyillä kyselyillä. Vuonna 2006 tehdyssä kyselyssä arvioitiin kahdeksaa elinkeinopolitiikan osaaluetta 37 mittarilla. Vastaajia oli Keski-Suomesta
124. Kyselyn tuloksista päräytettiin faktorianalyysi,
jolla päästään syvemmälle moniulotteisen ilmiön
syövereihin. Sieltä paljastui neljä elinkeinopolitiikan perusreseptiä. Elinkeinopolitiikan voimavarat,
toimenpiteet ja toimintatavat painottuvat niissä eri
tavoilla. Jotkin kunnista käyttävät selvästi tiettyä reseptiä, joissakin taas elinkeinopolitiikka on sekoitus useasta perusreseptistä.
Resepti 1: Ammattitaitoista ohjelmatyötä runsain voimavaroin
Elinkeinopolitiikkaan panostetaan paljon. Tiedotus on aktiivista ja kunnan imagomarkkinointiin
satsataan. Elinkeinopolitiikkaa tehdään määrätietoisesti, ammattimaisesti ja selvään ohjelmaan perustuen.
Keski-Suomen maaseutu 2009

Virkamiehet ovat elinkeinopoliikassa keskeisessä
asemassa. Voimavaroja on käytettävissä vähän.
Oikeudenmukaisuus on tärkeää ja yhteistyö toimii
hyvin niin yrittäjien kuin seutukunnankin suuntaan. Hankintapolitiikka on kunnossa.

Kunnallistekniikka ja kaavoitus sekä tonttien ja toimitilojen tarjonta ovat kunnossa. Liikenneyhteyksiin panostetaan. Tarjouskilpailuissa huomioidaan
hyvin paikalliset yrittäjät. Yritysten työvoimatarpeista koetetaan pitää huolta ja oppilaitosyhteistyö
toimii.
Resepti 4: Omiin yrittäjiin sitoutunutta yhteistyötä
Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa on laajaalaista ja hyvää; tavoitteet asetetaan yhdessä Päätösten yritysvaikutukset selvitetään. Tiedotus on
kunnossa. Sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat ovat aktiivisesti mukana. Voimavaroja ei ole
paljon, mutta ne kohdennetaan harkiten.
Lähde: Kuhmonen, Kronström & Niittykangas 2007. Paikallinen
työpaikkakehitys ja elinkeinopolitiikka maaseutukunnissa - arvioita
Keski-Suomesta
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Resepti 1
Resepti 2
Resepti 3
Yhteistyö yrittäjien kanssa toimii									
Tavoitteet asetetaan yhdessä									
Tukee yritysten kehittymistä									
Elinkeinopoliittinen ohjelma on olemassa		
+++
Tavoitteisiin pyritään määrätietoisesti		
+++
Elinkeinopolitiikan tuloksia seurataan		
+++
Kunnan päätöksenteko on ennustettavaa		
+++
Kunnan päätöksenteko on nopeaa		
+++
Luottamushenkilöt ovat mukana kehittämisessä							
Viranhaltijat ovat mukana kehittämisessä				
+++				
Päätösten yritysvaikutukset selvitetään		
+++						
Ammattimaista elinkeinoasioiden hoitoa		
+++
Riittävät resurssit elinkeinoasioissa		
+++
Resurssit on kohdennettu oikein			
+++
Panostukset tehdään oikeudenmukaisesti				
+++
Tiedotus yrittäjille on aktiivista							
+++
Tavoitteet ovat hyvin esillä			
+++
Imagomarkkinointiin panostetaan		
+++
Seutuyhteistyö on yrittäjälähtöistä				
+++
Ylikunnalliset hankkeet ovat hyödyllisiä				
+++
Yrittäjillä on vaikutusmahdollisuus seututasolla			
+++
Yrittäjien ja oppilaitosten välillä yhteistyötä					
+++
Oppilaitokset kannustavat yrittäjyyteen						
+++
Yrityksille pyritään järjestämään työvoimaa					
+++
Oman osaaminen kehittäminen on mahdollista					
+++		
Yrittäjyyskasvatus on osa elinkeinopolitiikkaa			
+++
Julkiset palvelut ovat tehokkaita ja laadukkaita			
+++
Yrittäjillä on palveluiden tuottamismahdollisuus					
+++
Tarjouskilpailuihin on mahdollista osallistua
--Hankintapolitiikka tukee yritysten kehitystä			
+++
Liikenneyhteyksistä on huolehdittu						
+++
Kaavoituksesta on huolehdittu					
+++		
+++
Tontti- ja tilatarpeista on huolehdittu						
+++
Kunnallistekniikka on järjestetty tehokkaasti
+++				
+++
Kunnallisverotus on yrittäjäystävällistä				
+++
Kiinteistöverotus on yrittäjäystävällistä				
+++
Kunnan hankintaosaaminen on kunnossa				
+++

Resepti 1

Resepti 1

Resepti 2

Resepti 2

Resepti 3

Resepti 3

Resepti 4

Resepti 4
Negatiivinen

Resepti 4
+++
+++
+++

Negatiivinen

Positiivinen

+++
+++
+++

Positiivinen

Muuttoliike 2003-2008

Paikallinen työpaikkavaikutus 2001-2006

Hyvä tulos työpaikoilla tai asumisella mitatussa kilpailukyvyssä voidaan saavuttaa usealla elinkeinopolitiikan reseptillä. Yllä olevissa kaavioissa punainen pallukka osoittaa kutakin Keski-Suomen kuntaa parhaiten luonnehtivan elinkeinopolitiikan reseptin. Paikallista kilpailukykyä kuvaava työpaikkavaikutus on ollut positiivinen yleisimmin reseptejä 1 ja 4 käyttäneissä kunnissa. Muuttovoiton osalta
tilanne on samansuuntainen. Reseptiä 3 käyttäneet kunnat ovat menestyneet heikoimmin. Kaikilla
kunnilla ei ole edellytyksiä esimerkiksi reseptin 1 käyttöön, mutta sopivaa reseptiä kannattaa etsiä ja
kysellä paikallisesta apteekista tai yliopiston rajatonta viisautta tarjoavilta erikoisasiantuntijoilta.

25

Keski-Suomen maaseutu 2009

Kannonkosken tapaus - lämpöoppia Siperiasta
Kannonkoskella on ennemmän työpaikkoja kuin
siellä pitäisi olla suhdannekehitys ja elinkeinorakenne huomioiden. Kannonkoski on ollut viime
vuosina ainoa muuttovoittoa saanut maaseutukunta poronkusemaa kauempana Jyväskylästä.
Yrittäjien järjestäytymisaste on Kannonkoskella
maakunnan korkein. Tämä ei voi olla sattumaa.
Selityksiä kaivataan!
Kunnan puolesta meriselityksen antoivat kunnanjohtaja Maarit Autio ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Leppänen. Yrittäjien puolesta
meriselityksen antoi yhdistystä pitkään luotsannut
Kauko Rajalin. Diskurssianalyysiä ja Jyväskylän
yliopiston tietokoneita hyödyntämällä niistä löytyi
kuusi syytä poikkeukselliseen kehitykseen.

1. Siperia opetti
Menestys ei ole kvartaaliajattelun tulosta. Parikymmentä vuotta sitten Kannonkoski kynti syvällä:
- Joskus 1980-luvun alkupuolella Keskisuomalaisessa oli harva se päivä juttu Kannonkoskesta.
Eikä se ollut aina kovin positiivinen, muistelee

Kauko Rajalin.
Ihmiset pyörittelivät päätään: näin ei voi jatkua.
Kävi yhä selvemmäksi, että kunnassa poljettiin paikoillaan.
- Ei ollut mitään henkisiä mahdollisuuksia kehittää Kannonkoskea, kuvaa Johannes Leppänen.
Toisaalta oli myös vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Päätöksiä pohjustettiin kirjavin keinoin, myös
lennättämällä valtuutettuja. Tehtiin virheitä.
- Oli hyvä hevonen, mutta ei ollut silloin oikein
ajomiehiä, Rajalin muotoilee.
Tuohon aikaan kiteytyi tärkeä opetus ilmapiirin
merkityksestä:
- Ilmapiirin voi myrkyttää helposti yksikin, mutta kukaan ei saa myönteistä ilmapiiriä aikaan yksin. Se on yhteinen asia, Leppänen puntaroi.
Kun kunnan päättäjissä tapahtui vielä sukupolvenvaihdos, aika oli kypsä muutokselle. Syntyi uusi
kulttuuri ja uudenlainen ilmapiiri.

2. Opittiin puhumaan
Asioista opittiin keskustelemaan entistä avoimemmin. Siperia-aikana asioista kirjoiteltiin paljon leh-

Tilastot vetävät Maarit Aution, Kauko Rajalinin ja Johannes Leppäsen suut vehnäselle!
Keski-Suomen maaseutu 2009
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tien palstoilla, mutta puhuttiin vähän muiden kanssa. Se söi luottamusta ja luottamusmiestä. Sanoja
opittiin varomaan vastareaktioiden varalta. Asioissa ei päästy eteenpäin.
- Se piti yllä pelkoa. Nytkin ollaan kyllä eri mieltä kehittämisasioista, mutta eri mieltä ollaan keskenään pikemminkin kuin julkisuudessa. Toistenkin
mielipiteistä ollaan kiinnostuneita. Se on se pohja,
kuvaa Leppänen.
- Kunnan ja yrittäjien vuorovaikutus on aika
arkipäiväistä kanssakäymistä. Puhutaan ihan tavallisista asioista, mutta yritetään kuunnella herkällä
korvalla ja reagoida nopeasti, kuvailee Maarit Autio keskustelukulttuuria. Kun asiat toimivat, se tuntuu hyvälle, ja siitä tunteesta koetetaan pitää kiinni.

3. Opittiin luottamaan, tekemään yhdessä
Kun yrittäjät ovat miettineet keskuudestaan edustajan vaikkapa kunnanhallitukseen, sen yli ei ole
ollut tapana kävellä. On luotettu siihen, että ehdotus on punnittu huolella ja yhteys toimii sen kautta.
Luottamus näkyy tuollaisissa arkisissa asioissa.
Se luo pohjaa ihmisten ja yritysten suunnitelmille.
Ennen kaikkea se mahdollistaa yhdessä tekemisen
- tekemisen tehokkaimman tavan. Tärkeä oivallus
on yksinkertainen, kuten Kauko Rajalin kertoo:
- Ihmiset niitä kaikkia asioita hoitavat kaikissa
organisaatioissa. Jos ihmissuhteet toimivat, niin
silloin hoituvat asiatkin. Yrittäjäporukoissa asia
ymmärretään hyvin ja sille annetaan arvoa.

4. Opittiin onnistumisista
Kun sitten onnistumisia on syntynyt, ne on nostettu
esille. Pitäjän puufirmat ja Piispala ovat olleet näkyviä, palkittuja ja tunnustettuja menestyjiä. Yrittäjäyhdistyskin on saanut omat renikkansa. Kannonkoski on ollnitunut harvinaisen laajalla rintamalla.
Työpaikkoja on ”enemmän kuin pitäisi” maa- ja
metsätaloudessa, teollisuudessa, rakentamisessa,
kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla ja vielä yhteiskunnallisissa palveluissakin.
- Onnistumiset heijastuvat ennen kaikkea aktiivisuutena ja riskinottohaluna, pohtii Johannes
Leppänen.
- Ja epäonnistumisistakin on selvitty, kun on
osattu antaa anteeksi, muotoilee Maarit Autio.

5. Ymmärrettiin ajan muutos
Piispalan uima- ja jäähallin jyhkeät lasiseinät kohoavat vasten harmaata talvitaivasta kaukana kai-

kesta. Mäkeen on investoitu 18 miljoonaa euroa.
Noin 5 % koko maan ikäluokasta käy leirikoulussa
Piispalassa. Etenkin Piispalan kehitykseen on vaikuttanut ajan hengen muutoksen oivaltaminen:
- Ennen ihmiset menivät rahan luokse. Nykyisin
raha tulee sen luo, jolla on edellytyksiä ja tahtoa
käyttää sitä järkevästi. Täytyy olla näkymä sisällöstä tai tuotteesta. Asioita täytyy miettiä 20 vuoden
päähän, valottaa Leppänen.
Raha ei ole tällä hetkellä niukkuustekijä maaseudun kehittämisessä, vaan sen käyttökyky ja
käyttöehdot.
- Kunnan elinkeinosijoituksetkin perustuvat vaikuttavuuteen, kertoo Autio.

6. Ymmärrettiin termodynamiikka
Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö kertoo, että energiaa ei voida luoda eikä hävittää. Sitä
voidaan vain muuntaa muodosta toiseen.
- Energiaa on opittu suuntaamaan kehittämiseen. Jos se käytetään riitelyyn, se on poissa tuottavammasta käytöstä, arvioi Leppänen. Asioista yritetään keskustella niin kauan, että yhteinen maali
löytyy. Siihen kannattaa käyttää aikaa. Jos myönteistä energiaa voidaan sitten jakaa muille ihmisille, se tuottaa hyvin. Hyvällä mielellä on parempi
tehdä vaikeitakin päätöksiä. Tuottavuuskin riippuu
mielialasta.
- Mitä vähemmän ihmisten tarvitsee esiintyä
muuna kuin itsenään, sitä helpommin voidaan puhua itse asioista. Ajatukset ja ennakkoluulot ovat
eri asia. Vahvat muodolliset tai edustukselliset roolit vievät helposti hakoteille, pohtii Leppänen.
- Mitään turhaa pokkurointia ei ole, eikä sitä
edellytetä asioiden hoidossa, myöntää myös Maarit Autio.
Esimerkiksi elinkeinoasiamiehen palvelut on jo
kauan ostettu ulkopuolelta. Periaatteellista syytä
toimia toisin ei ole ollut. Se on myös toiminut.
- Yrittäjät ovat olleet palveluun tyytyväisiä, kertoo Kauko Rajalin.
Kannonkosken yksi vahvuus saattaakin olla sen
nuoruus. Se on Suomen nuorin maalaiskunta, vasta 75-vuotias huikentelija. Emäpitäjän elkeitä tai
vahvoja rooleja ei ole ollut liikaa.
- Ei ole historiaa, josta pitäisi pitää kiinni ja joka
aiheuttaisi paineita, pohtii Leppänen.
Energiaa täytyy säilöä myönteiseen muotoon
pitkäjänteisesti. Esimerkiksi yrittäjien yhteistoiminta ei ole rakentunut hetkessä:
- Viisitoista vuotta tuota käppyrää on rakennettu, jotta se näyttää tuollaiselta, kertoo Kauko Rajalin maakunnan korkeimmasta järjestäytymisasteesta (55 %).
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Kommentti: temppu ja kuinka se tehdään

Suhdeluku 2001=100
112

Meriselitys kuulosti luonnolliselta. Luonnotonta
siinä oli se, että raha ei tuntunut tulevan kenellekään mieleen kuin erikseen kysymällä. Tulee
kuulemma näiden hyvien asioiden kylkiäisenä...
Kannonkoskella on toki kannettavanaan maaseutukuntien tyypilliset taakat ja haasteet. Niistä
huolimatta asiat voivat olla paremmin tai huonommin. Kannonkoskella paremmin.
Hyvien asioiden takana on Kannonkoskella ilmiö, jota voidaan nimittää sosiaaliseksi pääomaksi tai kulttuurievoluution tuotokseksi. Koneita ja
vempaimia saa kaupasta, mutta sitä ei. Sitä on
vaikea edes suoraan kopioida, koska se syntyy
ihmisten vuorovaikutuksessa. Mutta sen voi kyllä
tuhota nopeastikin, kuten Rooman aikanaan.
Vaikka ilmiö on hämyinen ja hutera, sen vaikutus on selvä. Siitä kannattaa yrittää saada otetta. Vaikka maakunnan pohjoisosan puheissa saattaa jo olla pientä Lapin lisääkin, tilastot puhuvat
puolestaan. Omassa sarjassaan Kannonkoski on
menestynyt viime vuosina loistavasti.
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TYÖPAIKAT
Kannonkoski
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Piispalan uimahalli-jäähalli -kombinaatin lasiseinän paljastuminen metsän siimeksestä voi yllättää ensikertalaisen kävijän.
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Aluekehittäjän ABC

A

B

Määrittele
asiat ja pelikenttä

Suuri

Asia n
Asia 1

Pääseekö asiaan kiinni...
Ihmisten
kautta

Tarve
muuttaa

Määrittele
vaikutuskanava

VAIHDA KORTIT

LUOVUTA

Pieni
Pieni

Liiketoiminnan
kautta

Toimintaympäristön
kautta

Liiketoimintaan
kohdistuvat
- markkinat
- rahoitus...

Toimintaympäristöön
kohdistuvat
- verkostot
- kulttuuri...

PANOSTA

Ihmisiin
kohdistuvat
- tieto
- taito
- halukkuus...

KATSO KORTIT

Mahdollisuus
vaikuttaa

Suuri

C

Määrittele
toimenpiteet

Leikkaa talteen

Case
Konnevesi
.
Konnevesi laatii parhaillaan uutta strategiaa.
Sen laadinnassa on pohdittu tarvetta muuttaa
ja mahdollisuutta vaikuttaa. Pöydälle on siilautunut puolenkymmentä avainasiaa. Kunnanjohtaja Kari Levänen, mikä on ollut kaikkein vaikeinta maaseutukunnan strategiatyössä?
- Kyllä kaikkein vaikeinta on ollut lääkkeiden
löytäminen kehityssuunnan kääntämiseen. Väestön rakenteen ja määrän muuttamiseen on tavattoman vaikea löytää keinoja.
- Jotta Konnevesi tunnettaisiin houkuttavana ja vetovoimaisena, täytyy löytää jotain uusia
lähestymistapoja. Vanhat konstit on jo koeteltu,
niillä ei erotu massasta. Sama ongelma kun on
niin monella muullakin maaseutukunnalla.

- Uusien keinojen täytyy rakentua jotenkin
asumisen, ilmapiirin ja yrittäjyyden varaan. Konnevesi on vielä hyvällä hollilla moniin työpaikkakeskittymiin nähden. Silloin voi asua täällä, vaikka kävisikin muualla töissä. Opetukseen liittyy
meillä mahdollisuuksia. Suuria yrityksiä ei meillä
ole, jokainen yrittäjä on siksi tärkeä.
Konneveden kunnan vaakunassa on tukkisakset. Niille haetaan nyt uutta otetta.

Kari Levänen
Konneveden kunta
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AMO-ohjelma maaseudun

AMO 1

AMO 2

AMO 3

kehittämislaboratoriona
Maaseutualueille annettiin miljoona euroa tasaarvorahaa samantyyppisiin pieniin ja kokeileviin
kehittämishankkeisiin, joita keskusalueilla toteutettiin AKO-ohjelmissa. Mitä opittiin vuosina 2007-2009 pyörineestä ohjelmasta?
Keski-Suomessa AMO-ohjelma kattoi 13 maaseutukuntaa ja siitä rahoitettiin 25 pientä hanketta.
Niiden puitteissa valmisteltiin suurempia hankkeita ja toteutettiin erilaisia kokeiluja. Ohjelman
teemoina olivat työn tekemisen uudet tavat, maaseutuasumisen uudet mallit sekä vierastyövoima ja
monikulttuurisuus. Valtion ja kuntien rahaa käytettiin 0,6 milj. euroa.
Kun samantyyppistä toimintaa jatketaan vuosina 2010-2013 maaseutualueiden KOKO-ohjelmassa, pieni väliarviointi on paikallaan. Saatiinko
aikaan uusia avauksia? Jäikö jotakin elämään?
Työn tekemisen
uudet tavat

Osaajat
kohtaavat

Palveluselvitys
(hyvinvointi)

Osaavan työvoiman rekrytointi

Vierastyövoima ja
kansainvälisyys

Lääkekello

Yrityspalvelumalli (Joutsan
seutu)
Paikallinen
ennakointi

Biolukio/osaamiskeskittymä
1000 lehmän
navetta

Maaseutuasumisen
uudet mallit

Innovative
villages

Maahanmuuttajien
kotouttaminen

Kirkkosaari

Työperäinen
maahanmuutto
Kunnan palveluiden
konseptointi
Vetovoimaisuus
(Joutsa-Luhanka)

Helppo tulla
Tiehanke

Liiketoimintaketjut

eMultia
Verkostojen
kehittäminen
Elinkeinoseminaarit
Wirtaa
nuorista

KOKO:n
valmistelu

Kulttuuriklusteri

Asuntotuotantannon
mallit
maaseudulla

Keski-Suomen
AMO-ohjelma
2007-2009
Ympyrän koko
kuvaa hankkeen
kokoa euroina

Loppuarviointi

Lue lisää: www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viisari_ry/amoohjelma
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”Tämä on ollut toisinajatteluohjelma”
Ohjelma-aktivaattori Marja Salonen on katsellut
AMO-ohjelmaa sen häränsilmästä. Sieltä se on
näyttänyt ennen kaikkea muutosohjelmalta:
- On pyritty lisämään muutoskykyä. Ja siinä
on onnistuttukin. On saatu lupa jättää taakse vakiintunutta, urautunutta ajattelua. Tämä on ollut
tavallaan ”toisinajatteluohjelma”.
Kun liikkeelle lähdettiin aivan alusta esimerkiksi keskusseutujen AKO-ohjelmiin verrattuna,
haasteita on toki ollut riittävästi uuden toimintatavan kanssa. Mutta periaatteista on pidetty sinnikkäästi kiinni:
- On toimittu avoimesti. Kaikki asiat löytyvät
ohjelman nettisivuilta. On toimittu mahdollisimman matalalla osallistumiskynnyksellä.
- Kun monenlaiset toimijat ovat mukana yhteistyössä, on tilaa myös sattumille, uudenlaisille
oivalluksille. Nehän syntyvät yleensä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Onnistumiset vahvistavat puolestaan uskoa maaseudun mahdollisuuksiin, kuvailee Marja Salonen.
Mitä tässä maaseudun kehittämislaboratoriossa on sitten opittu tulevaisuutta ajatellen?
- AMO:n ja KOKO:n perusfilosofia on hieno,
innostuu Marja Salonen. Se korostaa osallistumista ja vastuuta. Jatkossa voisi panostaa vielä
enemmän siihen, kuinka yritysten voisivat kehittää toimintaansa ja kuinka asukkaat voisivat vaikuttaa palveluihinsa ohjelman avulla. Ohjelma
tukee omatoimisuutta. Parhaimmillaan toimintamallista voisi syntyä uusi ”demokratiaohjelma”,
maaseudun uusi tapa vaikuttaa itse asioihinsa.
Maaseudun omien toimijoiden osallistuminen
ja vastuu omien tärkeiden asioiden hoitamisessa
kaipaavat uutta ajattelua ja uusia välineitä. Kevyt ohjelma sekä joustavat ehdot ja toimintatavat
mahdollistavat sen, että tuetaan toimintaa eikä
organisaatioita.
Tärkeiden muutosten resepti
löytyy yhdistelmästä osallistuminen + vastuu.
- Täytyy olla mahdollisuus
osallistua ja olla osallisena. Täytyy antaa ja kantaa vastuuta.
Täytyy olla luottamusta, kiteyttää ohjelma-aktivaattori ohjelMarja Salonen
matyössä syntyneitä kokemusOhjelma-aktivaattori
peräisiä viisauksia.
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Mikä oli parasta AMO:ssa, ohjausryh- Mikä oli parasta AMO:ssa, hallinnolmän puheenjohtaja Jyrki Kataja?
linen huolenkantaja Arja-Leena Peiponen?

- Parasta oli mahdollisuus vastata nopeasti alueen
yrittäjien ja kuntien tarpeisiin. Samalla ohjelma
suuntasi etsimään toimenpiteitä lamasta selviytymiseksi, pohtii Jyrki Kataja.
Hänen mielestään ohjelman valmistelu ja toimeenpano sitoivat AMO-alueen toimijoita yhteen.
- Kun asiaa kokeiltiin jossakin, se oli mahdollista ottaa sitten muuallakin käyttöön. Näin toimivat
esimerkiksi lääkekellon kokeilu ja messuille osallistuminen.
Jyrki Kataja pitääkin AMO:a hyvänä oppivan
ohjelmatyön harjoituksena. Uutta toimintatapaa
lähdettiin kokeilemaan ja siitä opittiin paljon uusia
asioita. Kun toimintatapaa jatketaan vuosina 20102013 KOKO-ohjelman puitteisssa, hyvä pohja on
jo alemassa. Parannettavaakin jäi:
- Kunnat tai kehittämisyhtiöt voisivat vielä useammin päästää omaa henkilökuntaansa tekemään
jotain ohjelmaan kuuluvaa toimenpidettä pariksi
kuukaudeksi. Se avaisi uusia näköaloja ja yhteyksiä.
- Myös ”parityöskentelyä” voisi olla enemmän.
Maantieteellisesti etäinenkin kuntapari voisi viedä
jotain asiaa yhdessä eteenpäin ohjelman puitteissa.

- Parasta oli se, että maakunnan keskusseudun ulkopuoliset alueet lähestyivät toisiaan. Ne saivat myös
tietoa toisistaan ja oppivat katsomaan laajemmin
ympärilleen, hehkuttaa Arja-Leena Peiponen.
Monet maaseutualueiden toimijat ovat perinteisesti toimineet omissa, vahvoissa karsinoissaan.
AMO-ohjelma avarsi maailmaa.
- Sen myötä saatiinkin yhteistyö käyntiin monien isompien maakunnallisten hankkeiden kanssa.
Esimerkiksi hoivapoolista tehtiin nopea selvitys ja
nyt se on koko pohjoisen Keski-Suomen asia.
Kun iso maaseutuohjelma rämpi ohjelmakauden vaihdosongelmissa, AMO:ssa päästiin töihin
tänäkin aikana. Ajoitus oli hyvä.
Tulevaa KOKO-ohjelmaa ajatellen opittiin arvokkaita asioita.
- Kehittäminen ei ole välttämättä paikkaan sidottua. Luottamus on avainasemassa ja sitä täytyy
osoittaa muillekin, arvioi Peiponen.
- Tällaisille pienille käynnistämishankkeille ei
sinänsä kannata asettaa liian korkeita vaatimuksia.
Tärkeämpää on nopeus ja se, että niiden tuloksena
syntyvät jatkotoimenpiteet ovat vaikuttavia.

Jyrki Kataja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta on heiluttanut AMO-ohjelman ohjausryhmässä puheenjohtajan nuijaa. ArjaLeena Peiponen on emännöinyt ohjelman hallintokonttoria Viisarissa. Toiminnan tulokset eivät ole masentaneet kumpaakaan.
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Tiitisen lista
Tiitisen lista on valtakunnan varjelluimpia salaisuuksia. Seppo Tiitinen sulloi sen supo-aikoinaan tiukasti kassakaappiin. Moni haluaa pitääkin epämääräiset itäyhteydet lukkojen takana.
Mutta millaisen lista löytyy Keskisuomalainen
Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tiitisen kassakaapista? Myös hän on ollut näköalapaikoilla. Millaisia ovat maaseudun menestystekijöitä koskevan
tiedustelutoiminnan tulokset - millainen on Arto
Tiitisen lista?

Tunnistetut vahvuudet
Menestys rakentuu vahvuuksille. Sellaisia KeskiSuomen maaseudultakin löytyy. Ottamalla riittävä
lentokorkeus ne on myös helpompi nähdä:
- Meillä on hyvin kasvavat, hoidetut metsät.
Meillä on myös jalostavaa teollisuutta, energiayhtiöitä, sahoja ja hirsitalotehtaita. On jalostavaa
teollisuutta lähellä raaka-aineita, kuvailee Arto Tiitinen.
- Maatalouspuolella maito on ollut ydin. Jalostavaa teollisuutta on tälläkin puolella omassa maakunnassa: Valio, Saarioinen ja monia pienempiä.
On monenlaista metalli- ja alinhankintateollisuutta. Jalostaminen on se vahvuus. Meillä on se kulttuuriosaaminen.
Vahvasti maaseutuun kytkeytyviä vahvuuksia
siis on olemassa. Mutta niiden ammentamisessa
on myös haasteita:
- Meillä kustannukset ovat kuitenkin korkeat.
Brasiliassa puuta kasvaa 7 vuodessa 300 mottia
hehtaarilla. Keski-Euroopan navetoita ei tarvitse
varustella talven varalle. Jalostus ja korkea jalostusarvo ovat siksi menestyksen kulmakivi. On erikoistuttava. Tuotteita täytyy myös brändätä. On oltava
brändi, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan,
Tiitinen kiteyttää keskeisen haasteen.
- Maakunnan rakenne on myös selkeä. Se on
vahvuus. Meillä on yksi keskus, joka vahvistaa
maakuntaa kokonaisuutena.

Villit kortit
Nämä asiat ovat siis nähtävissä, jos osaa katsoa.
Mutta mitkä vahvuudet ja menestystekijät odottavat vielä löytäjäänsä nurkan takana?
- Yleensä olemme liian lähellä näitä asioita, niitä on vaikea nähdä. Lisäksi kehityksen tahti kiihtyy.
Keski-Suomen maaseutu 2009

Ennakointi siis vaikeutuu. Jotakin on kuitenkin
nähtävissä tästä huolimatta:
- Tanskasta meille tuodaan joulukuusia ja huonekaluja ja Sveitsistä vettä. Meillä on puuta ja puhtaita vesiä, jotka ovat meille itsestäänselvyys. Niitä
ei ole kaikkialla. Kraanavettä ei kannata joka paikassa ryypiskellä. Siinä voi käydä huonosti.
Puhdas ja helposti saatavilla oleva vesi onkin
meillä niin itsestään selvyys, ettei siitä ole oikein
osattu tehdä liiketoimintaa.
- Monet asiat lisäävät maailmalla veden kulutusta. Sen niukkuus ajaa maailmaa muutoksiin väestön sijoittumisessa, viljelymenetelmissä ja tuotannossa. Pitäisikin ehkä puhua vesijalanjäljestä eikä
vain hiilijalanjäljestä. Se pitäisi meillä ennakoida.
Mitä voimme rakentaa veden varaan? Arto Tiitinen paaluttaa tietä tulevaisuuteen:
- Meillä on vettä ja puhtaita raaka-aineita lannoitteita myöten. Ne ovat meille itsestäänselvyys.
Menestyminen on vain tekemisestä kiinni.

Tekeminen
Siinä tekemisessä se vitsi piileekin. Mutta miten
niistä uusista hyvistä asioista saa oikein kiinni?
- Tulevaisuutta ei voi ennustaa, se täytyy tehdä.
Ensin täytyy päättää, mihin halutaan mennä? Mitä
ruvetaan tekemään? Mikä on se tiimi, mikä on se
porukka?
Otetaan siis selvä suunta. Mutta mitenkäs ne
uudet asiat sitten syntyvät, kun suunta on valittu?
- Juuri koskaan innovaatiot ja uudet asiat eivät
ole lopulta rahasta kiinni. Isolla rahalla ei synny innovaatioita. Pakko, tiukkuus ja niukkuus niitä synnyttävät. Miten saada synnytettyä sellainen tilanne
ja epävarmuuden tunne? Liikeidea, toimintamalli,
lähestymistapa, asiakasongelman ratkaisu - niistä
ne lähtevät. Tarvittavan tekniikan saa aina rahalla,
linjaa Tiitinen.
- Se ei synny niin, että pyydetään Pekkarisen
Maurilta rahaa, että nyt me rupeamme tässä sitten
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keksimään. Lopputuloksena ei ole muuta kuin se,
että ne rahat menevät. Isoista rahoista syntyy vain
iso määrä hyvää tarkoittavia kokouksia.
Maaseudun kehityksen ja uudistumisen rahoittajien täytyisi siis olla läsnä siellä, missä hätä on
suurin. Jos ilmassa on katastrofin ainekset, on tekeillä jotakin merkittävää. Arto Tiitinen kertoo valaisevan esimerkin:
- Jos ei ole rahaa ja ollaan veitsenterällä, silloin
on pakko keksiä. Suolahden traktoritehtaan pihaan
kertynyt myymättömien traktoreiden suma uhkasi
kaataa koko firman. Oli hirvittävä paine keksiä ratkaisu. Keksittiin, että tuotteet ruvetaan tekemään
vasta kun asiakas on tehnyt kaupan. Jakelu, teollinen toiminta, rahoitus - kaikki meni uusiksi, ihan
kaikki. Kun oli pakko. Siitä syntyi uusi toimintatapa ja uusia standardeja koko alalle. Se on hyvä
esimerkki innovaation syntymisestä.
Pakko synnyttää toimintaa, pakottaa ottamaan
riskejä ja muuttamaan asioita. Innovaatio syntyy
kuin timantti, kovassa paineessa:
- Uudet läpimurrot syntyvät hirvittävän kovassa
paineessa, muistelee Tiitinen noita aikoja.

Uudistuminen
Mutta jos Keski-Suomen maaseudulla ei mene vielä niin huonosti, että kaikki on pakko panna uusiksi parissa kuukaudessa, niin kuinka uudistumisessa
ja kilpailukyvyssä voisi edetä rauhanomaisesti?
- Täytyy uskoa itseensä. Täytyy saada epäonnistumisen pelko pois. Tietty osa asioista menee kiville, se täytyy hyväksyä. Jos halutaan kelloseppäratkaisu, siinä ei synny uutta. Se täytyy ymmärtää,
tiivistää Arto Tiitinen omia kokemuksiaan.
- Jos idea on hyvä, sitä tekee jo joku muu. Jos se
on hullu, silloin kannattaa edetä.
Epävarmuuden ymmärtäminen ja epäonnistumisen sietäminen on siis uudistumisen ydintä.
Mutta mistä päästä pitäisi lähteä liikkeelle, jos
maaseutu haluaa uudistua?
- Liikkeelle kannattaa aina lähteä asiakastarpeesta. Siellä syntyvät parhaat innovaatiot. Kenelle
niitä tuotteita maaseudulla oikein tehdään?
- Kun nähdään asiakkaan tarpeet ja asiakkaan
ympäristössä olevat ongelmat, silloin ne on mahdollista ratkaista. Silloin voidaan nähdä myös tulevat tarpeet. Työ täytyy tehdä lähellä asiakasta, joka
maksaa lopputuotteen. Siellä ne ideat syntyvät.
Me olemme kaikki Keski-Suomen maaseudun
liiketoiminnan asiakkaita. Voimme siis toimia lähellä olevien kanssa. Pidämme monia asioita kui-

Arto Tiitinen on palannut juurilleen. Kun on tarpeeksi monta kertaa käynyt kotimaisemissa vain vaihtamassa paitaa matkalla
mantereelta toiselle, viivähtää näillä tanhuvilla jo ihan mielellään pitempäänkin.
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tenkaan itsestään selvyytenä. Jotakin pitäisi nähdä
uudella tavalla. Mitä Keski-Suomen maaseudun
liiketoiminnan asiakkaat todella kaipaavat? Mikä
on se asiakkaan ongelma, joka kaipaa ratkaisua?

Eri lailla tekeminen
Jos tuolla tiellä halutaan edetä, tarvitaan uusia ajatuksia monissa asioissa. Täytyy opetella näkemään
ja tekemään asioita uudella tavalla. Miten?
- Me suomalaiset olemme tekijöitä. Sen me
osaamme. Me osaamme rakentaa navetan ja suunnitella lehmien ruokinnan tai paperitehtaan nopeuden. Me osaamme puhua kuutioista ja tonneista.
Kuutio- ja tonnihinnoilla tavaroita myydään ja
ostetaan. Itse asiassa me olemme vielä täysin neuvostokaupan ajassa, vaikka emme sitä huomaa.
Olemme oppineet ajan saatossa näin ajattelemaan
ja toimimaan.
Tuotanto-osaaminen on tärkeää, mutta jos tuotteen käyttäjän tarpeita ei tunneta, huomio kiintnittyy vain tonnihintoihin. Silloin ei myydä ratkaisuja asiakkaan ongelmiin. Arto Tiitisellä on resepti
tästä ajattelua ja toimintaa edelleen hallitsevasta
tavasta irtautumiseksi:
- Myynti ja markkinointi on tehtävä eri lailla.
Miten tuotteet saadaan haluttaviksi? Mikä on se
brändi, joka antaa tuotteelle kysyntää? Sieltä asia-

kaspinnasta täytyy ammentaa ne tiedot ja näkemykset, miten puu täytyy jalostaa, miten maitoa ja
lihaa on tuotettava, miten energiaa on tehtävä. Peli
ratkaistaan siinä, kuinka tuote myydään ja markkinoidaan. Täytyy saada osuus ihmisen mielestä,
ajatuksista, sydämestä ja lompakosta. Täytyy löytää keinot, miten se saadaan.
Lopputuloksena täytyy tähdätä tilaan, jossa
brändi on kirkas ja haluttu:
- Asiakkaan täytyy haluta Siilinjärven puhtaalla
lannoitteella ravittua, omassa maassa kasvanutta
tuotetta enemmän kuin ukrainalaisella tavaralla
lannoitettua ja kasvinsuojeluaineilla kyllästettyä
riskituotetta.

Aikakäsitys
Itsestään selvästäkin voi syntyä hyvä brändi, kun
aikaa käytetään tarpeeksi ja työtä tehdään pitkäjänteisesti. Hyvä lopputulos ei synny kuitenkaan
hetkessä:
- Se ei tule äkkiä. Nämä ovat pitkiä polkuja.
Brändi ja mielikuva ovat niin hitaasti liikkuvia
massoja, että niiden liikettä on vaikea havaita.
Arto Tiitisellä on jälleen hyvä esimerkki siitä,
millaisella viivottimella tai kellolla näitä tunnepitoisia, mielikuviin liittyviä brändiasioita on soveliasta mitata:

Arto Tiitinen on aina käyttänyt edustamiaan tuotteita. Keskisuomalaisen pääkonttorin pihasta tuli päräytettyä nurin kuutisenkymmentä koivua aiemmin kertyneellä kokemuksella. Ei ole metsästä irti päässyt. Ja puustahan se lehdenkin taival kyllä alkaa.
Keski-Suomen maaseutu 2009
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- Suolahden traktoritehtaan lippalakin sai joskus maatalousnäyttelyssä antaa ilmaiseksi, hyvä
kun kelpasi. Vähitellen siitä alettiin maksaa. Seurasin sen hintakehitystä. Kun töitä oli tehty lähes 20
vuotta, lippalakista oltiin halukkaita maksamaan
15-20 euroa. Nopeita voittoja ei ole. Täytyy katsoa
ainakin 20 vuotta eteen päin.
Mihin siis tähdätään Keski-Suomen maaseudun
osalta vuonna 2030?

Jyväskylä
7.12.2009

- jalostus
- jalostus
- jalostus
- brändi
- epäonnistumisen pelko pois
- asiakkaan tarve,
ongelman ratkaisu
- myynti ja markkinointi
- voimien yhdistäminen
- tehtävä valintoja

2030
2006
2024

SALAINEN

2012

Vakuudeksi A. Tiitinen

2018

Johtajuus
Ja kuka taho maaseutua voisi johtaa maaseutua tällä tavalla, kohti jotakin tulevaisuutta? Maaseutu ei
ole yksi yhtiö, jota joku voisi johtaa samalla tavalla. Yrityksiä on tuhansia ja muitakin organisaatioita kymmenittäin.
- Voimien yhdistäminen saman suunnan taakse
on tärkeintä. Maaseudun organisaatioiden on yhdistettävä voimansa. Tulevaisuus on tehtävä itse.
On toimittava rinnakkain, mutta samaan suuntaan.
Tiitinen kannustaa tarttumaan toimeen arkisena asiana ja arkisten asioiden kautta:
- Ei ole kysymys rakettitieteestä, kuuhun ei tarvitse mennä. On kysymys tavallisten ihmisten ymmärrettävistä asioista.
- On mietittävä, mistä tuotteesta saadaan paras
hinta. Kaikilla rintamilla ei voida taistella. Missä
on se heimo, jolle me niitä tuotteita ja palveluita
teemme. Millaisia väristyksiä tuote siinä heimossa
herättää, kun se on sen käsissä?
Tuota voi itse kukin tunnustella mielikuvittelemalla. Se auttaa tekemään omia ja yhteisiä valintoja. Niitä on nimittäin tehtävä:
- On tehtävä valintoja. Sen takia tarvitaan strategia. Se on tahtotila, jotta osataan sanoa ei. Voimavaroja on rajallinen määrä, minkä takia täytyy
sanoa joskus ei, kun tulee uusia asioita ja ideoita.
Täytyy tietää, mihin asioihin sanotaan ”joo” ja mihin ”ei”.

KOMMENTTI

Tuomas Kuhmonen

Ei lisättävää! Maailmaa kiertäessä on näköjään
ehtinyt nähdä ja ajatella monenlaista. Viisaita sanoja. Ne kannattaa lukea ainakin kuuteen kertaan
ja miettiä joka kerran jälkeen, mitä ne voisivat tarkoittaa omalla kohdalla. Mitä valintoja? Missä on
se tiimi? Missä on se heimo?
Mutta missä onkaan se sekundaattorin käyttäjä, joka mittaisi maaseudun aikaa oikein tänä
projektien ja indikaattorilomakkeiden aikakautena? Kuka johtaisi maaseudun orkesteria oikealla
tahtipuikolla? Kuka ylipäätään johtaisi, näyttäisi
tien tähtiin?
Ei varmaan kannata odotella ikuisuuksiin.
”Tulevaisuus on tehtävä”, sanoo Arto Tiitinen.
Maaseudun ihmisten, yrittäjien, neuvojien ja
edunvalvojen, päättäjien, kehittäjien ja rahoittajien on tehtävä se itse, mutta yhdessä. Ulkopuolista
viisautta tai pelastajaa on turha odottaa. Taivaasta ei tule maaseudulle mannaa. Sieltä tulee direktiivejä.
Ensin täytyisi vain päättää, mikä on se heimo
ja mistä se saa väristyksiä. Vasta sitten päästään
tekemään uutta tai uudella tavalla, vasta sitten.
Niin mukavaa kuin se olisikin aloittaa jo tänään.
Tarvitaan se tuska, että syntyy se timantti.
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Kaikki on suhteellista - mihin verrata Keski-Suomen
maaseutualueita

U

rheilijat kilpailevat eri sarjoissa - niin
myös kunnat. Viimeisten vuosikymmenten väestö- ja työpaikkakehitystä ovat
ohjanneet työvoiman vapautuminen alkutuotannosta ja palvelualojen kasvu. Kaikissa kehittyneissä maissa ihmisten vaurastuminen on
merkinnyt elinkeinorakenteen palveluvaltaistumista. Lisävarallisuus käytetään palveluihin.
Myäs alkutuotanto ja teollisuus vaativat kehittyneissä maissa ympärilleen runsaasti palveluita pysyäkseen kilpailukykyisinä. Suomen
nopeasti keskittynyt aluerakenne liittyy vahvasti tähän kehityskulkuun. Palvelut tuotetaan
samalla kun ne kulutetaan ja siksi palveluvaltaistuminen liittyy keskittymiseen ja keskittyminen palveluvaltaistumiseen.
Kun punnitaan vaikkapa yksittäisen maaseutukunnan elinkeinopolitiikan tuloksia,
vertailukohtaa on turha etsiä maan keskiarvosta tai maakuntakeskuksesta. Oma sarja on
toisaalta hyvä hahmottaa, jotta arviointi olisi
oikealla pohjalla. Tulevaisuus ei ala tyhjältä
pöydältä. Kun vertailukohta on valittu oikein,
omia toimintoja on mahdollista verrata oman
sarjan kilpailijoihin. Onnistumisten, pullonkaulojen ja parannusmahdollisuuksien tunnistaminen helpottuu.
Keski-Suomessa on ollut tapana asetella
vastakkain Jyväskylää ja muuta maakuntaa.
Toki ne pelaavatkin eri sarjoissa, mutta muut
kunnatkaan eivät pelaa samassa sarjassa. Yksinkertainen ryhmittely jakaa Keski-Suomen
kunnat seitsemään sarjaan. Ryhmittely on tehty elinkeinorakenteen, väestön ikärakenteen ja
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sijainnin perusteella. Viereisellä sivulla olevasta kartasta kukin voi katsella oman kuntansa
kilpasarjaa. Ryhmittelyjä voidaan tehdä muillakin perusteilla, mutta kriteereiden tulisi kuvata lähtökohtia, ei toiminnan tuloksia.
Keski-Suomen kuntien työpaikka- ja väestökehitystä on peilattu kunkin kunnan ”oman
sarjan” kuntien keskiarvoon muutamalla kuviolla. Ne kertovat yleisiä tilastotietoja paremmin siitä, missä mennään. Tilastojen tuotantoviiveet vaikeuttavat arviointia, mutta suunnat
kyllä näkyvät ja ne muuttuvat yleensä melko
hitaasti näissä asioissa. Vahvuuksiin kannattaa
panostaa. Myös tavoitetasoa kannattaa pohtia.
Mille korkeudelle rima nostetaan missäkin lajissa? Onko se realistinen aloituskorkeus? Riittävätkö ominaisuudet siihen? Meneekö niin
hyvin, että rimaa pitäisi nostaa? Mitenkähän
oman sarjan kilpailijat treenaavat...
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Vertailukunnat on valittu vuoden 2001 tilanteen perusteella. Ryhmittelyanalyysin perusteina olivat elinkeinorakenne (3 päätoimialaa), väestön keski-ikä ja maantie-etäisyys lähimpään yli 50.000 asukkaan taajamaan. Ne kuvaavat kunnan elinkeinopoliitikan lähtökohtia, keskeisiä haasteita ja vahvuuksia. Kuntaryhmiä oli kaikkiaan 12.

C-SARJA

A-SARJA

B-SARJA

Alkutuotantovaltaisin
kuntaryhmä, vähän
palveluita. Kaukana
keskuksista. Nuorehko
väestö.

Alkutuotantokuntia,
joissa jonkin verran
myös palveluita.

Alkutuotanto
Teollisuus, rakennnus
Palvelualat
Väestön keski-ikä
Etäisyys keskuksiin

+++
+
--+

Alkutuotantokuntia,
vähän palveluita.
Melko iäkäs väestö.

++
+
-

Alkutuotanto
Teollisuus, rakennus
Palvelualat
Väestön keski-ikä
Etäisyys keskuksiin

Alkutuotanto
Teollisuus, rakennus
Palvelualat
Väestön keski-ikä
Etäisyys keskuksiin

++
+
-+
-

D-SARJA
Alkutuotantokuntia
melko lähellä keskuksia,
melko iäkäs väestö.

Maakuntakeskusalueita,
joissa teollisuutta,
palveluita ja nuorta
väestöä.
Pihtipudas

Alkutuotanto
Teollisuus, rakennus
Palvelualat
Väestön keski-ikä
Etäisyys keskuksiin

Alkutuotanto
Teollisuus, rakennus
Palvelualat
Väestön keski-ikä
Etäisyys keskuksiin

Kinnula

+++
+
++
--

Kivijärvi
Viitasaari

Kyyjärvi

--++
+
-----

E-SARJA

Kannonkoski
Karstula

Saarijärvi

Äänekoski
Konnevesi

Multia

Uurainen
Laukaa

Keuruu

Hankasalmi

Petäjävesi
Jyväskylä
Muurame
Toivakka
Jämsä

F-SARJA

Joutsa

Teollisuuskuntia
keskusten lähellä,
nuori väestö.
Alkutuotanto
Teollisuus, rakennus
Palvelualat
Väestön keski-ikä
Etäisyys keskuksiin

Luhanka

--+++
-------

Kuhmoinen

Teollisuus- ja
alkutuotantokuntia
melko lähellä keskuksia,
ikääntynyt väestö.
Alkutuotanto
Teollisuus, rakennus
Palvelualat
Väestön keski-ikä
Etäisyys keskuksiin

G-SARJA
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+
+++
--+++
--

Lähde: Laskettu
Tilastokeskuksen
aineistoista.
+++ Erittäin suuri
++
+
-- - - Erittäin pieni
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Työpaikkamuutos 2001-2007

Suhdeluku 2001=100

A-SARJA

115

Tämän aukeaman kaavioita ei ole tarkoitettu tuomiopäivän laskennan apuvälineiksi. Ne
ovat elinkeinopoliittisen urheiluvalmennuksen
työkaluja. Omaa suoritusta kannattaa verrata
oman sarjan pelureihin. Kehityserojen syitä kannattaa etsiä. Mihin
voi vaikuttaa?
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Muuttoliike 2003-2008
Jokaisella alueella on oma tarinansa ja oma historiansa. Kehitykseen vaikuttaa suuri joukko
voimia. Miksi jokin käppyrä on mennyt noin?
Mihin täytyy tyytyä, mitä voi muuttaa? Rakenteet muuttuvat jatkuvasti. Monenlaiset ”hyvinvointireseptit” voivat houkutella ihmisiä. Millaisia uskottavia hyvinvointireseptin aineksia
kunta voi tarjota muuttajalle?
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Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen aineistoista.
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Näin itänaapurissa
Vanhemmat lukijat muistavat varmaan Naapurivartti-ohjelman, jossa kerrottiin edesmenneen
Neuvostoliiton asioista melko ihastelevaan sävyyn. Nyt idän suunnalla kannattaa ihastella
paljon lähempänä - ”lähi-idässä” - olevia asioita, jotka ovat myös kestävämmällä pohjalla kuin
muinaisessa itänaapurissa. Savolaisilla on menestyskaava maaseudun kehittämiseen.
Kaavan ensimmäiset hieroglyfit piirreltiin hieman
vapisevin käsin EU-jäsenyyden ennakkotunnelmissa. Silloisen lääninhallituksen lääninneuvottelukunnan maaseutujaosto kirjasi vuonna 1994
valmistuneeseen maaseutusuunnitelmaan ensimmäisen kerran neljä M-kirjainta: Maito, Marja,
Metsä ja Matkailu.

Aitous
Savolaisen maaseudun vahvuudet löytyivät melko
luontevasti. Pekka Kärkkäinen arvioi selityksenä
olevan aitouden:
- Vahvuudet ovat perustuneet johonkin ja tuot-

taneet tulosta koko ajan. Ne eivät ole paljastuneet
pelkäksi puheeksi.
Pieniä identiteettiongelmia matkan varrella on
toki ollut. Maitomaakunnaksi tunnustautuminen
teknologiahörhöilyn aikakautena koetteli joidenkin itsetuntoa:
- Isot maitotonkat jäivät laittamatta maakunnan
tuloväylien varteen, muistelee Kärkkäinen.
Kun taustalla on merkittävää teollisuutta, paljon
työpaikkoja ja osoitettavissa olevaa onnistumista,
samojen perusasioiden pariin on palattu aina melko lyhyeksi jääneen spekuloinnin jälkeen.
- Sellainen keskustelu on yleensä laantunut aika
nopeasti, muistelee myös Mika Repo.

Selkeys
Kun vahvuudet lupsahtivat paikoilleen, niiden varassa on ollut helppo toimia. Marja-ala organisoitui Suonenjoelta käsin toimivaksi marjaosaamiskeskukseksi EU-jäsenyyden alkamisen aikoihin.
Maitoala järjestäytyi Ylä-Savosta käsin operoivaksi
Maito-Savoksi vuonna 1997. Molemmat toimivat

Kaksi savolaista napamiestä istutettiin kahvikupin ääreen tarkoituksena paljastaa tuloksellisen toiminnan perimmäiset salaisuudet. Vasemmalla ohjelmapäällikkö Pekka Kärkkäinen Pohjois-Savon TE-keskuksesta ja oikealla kehittämispäällikkö Mika
Repo Maito-Savosta.
Keski-Suomen maaseutu 2009
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nimenomaan verkostoina, joissa on mukana suuri
joukko alan toimijoita. Metsäala ja matkailu eivät
ole verkostoina yhtä tiiviitä.
- Verkosto sallii yhteistyöasetelman. Kehittämistoiminnan yhtiöittäminen muuttaisi sen kilpailuastelmaksi, kun kehittäjät tuottaisivat samoja
palveluita kuin neuvonta- ja koulutusorganisaatiot,
puntaroi Mika Repo nykyistä organisoitumistapaa.
Selkeys onkin MMMM-mallin suurimpia etuja.
Nykyisessä EU-suunnitelmataloudessa ohjelmien
kova ydin on aina kirjoitettu vahvuuksien varaan.
Ne ovat myös edistäneet yhteistyön tiivistymistä:
- Kun kohteita ei ole ollut liikaa, ei ole ollut
myöskään liikaa päsmäreitä hajottamassa toimintaa, Kärkkäinen kiteyttää.

Eteneminen
Savolaiset ovat halunneet olla maan eturivissä maito- ja marja-asioissa. Kärkkäinen kuvaa paineita
suuriksi:
- Jos halua olla ykkönen, paineet ovat kovat.
Koko ajan täytyy tehdä työtä asian eteen. Kaikki
haluavat kaataa mestarin. Niinhän se kävi Jypillekin...
Selvät painopisteet tuovat kuitenkin etua. Niissä
etenemistä seurataan tarkasti.
- Hankkeiltakin kysytään aina, miten sijoitutte
valtakunnallisesti, miten menee muilla, oletteko
edellä vai jäljessä, oletteko saaneet parempia tuloksia kuin muut, voisiko joku ottaa oppia, kuvaa
Kärkkäinen toimintapolitiikkaa.
- Onnistumisen tai epäonnistumisen toteaminen on tärkeää etenemiselle, tunnustaa myös Mika
Repo. Oman aseman seuranta on tärkeää varsinkin
silloin, kun haluataan olla kehityksen kärjessä.
Seurannan ohella toinen merkittävä tekijä edistymiselle on toiminnan syventäminen. Vaikka paineita rönsyilemiselle on paljonkin, uutta luodaan
olemassa olevalle pohjalle.
- Me keksimme uutta, mutta me keksimme sitä
näiden vahvuuksien sisällä. Joka vuosi tulee jokin
uusi juttu, jota lähdetään viemään eteenpäin, kommentoi Pekka Kärkkäinen.
- Uusiakin ituja tarvitaan, mutta vahvuuksista
löytyy aina syventämistä, säestää Mika Repo. Pitkäjänteisyys onkin välttämätöntä tulokselliselle toiminnalle. Hänen mielestään ohjelmakautta lyhytkestoisemmasta toiminnasta ei ole hyötyä jonkin
vahvuuden kehittämisessä.

na. Ohjelmiinkin tulee silloin kirjattu tärkeät asiat
eikä turhia EU-jorinoita. Toisaalta selkeät vastuut
altistavat myös lumituiskulle:
- Jos malli ei toimi, vastuuhenkilöt on helppo
tunnistaa ja tarvittaessa vaihtaa, Mika Repo myöntää. Linjaa on samalla helpompi korjata kuin hyvin
hajautuneessa järjestelmässä.
- Ihmisethän näitä asioita hoitavat, myötäilee
Pekka Kärkkäinen. Sitoutuminen vastuuttaa ja valtuuttaa ihmisiä.
Samalla ihmisten on helpompi puhaltaa yhteiseen hiileen omassa roolissaan. Kun esimerkiksi
vuosi sitten maitoalan näkymät muuttuivat uhkaaviksi, noin 10 henkilön kööri istahti saman pöydän
ympärille. Päädyttiin 9 kuukauden tehostettuun
imagokampanjaan. Maitoasia oli laajasti esillä eri
areenoilla ja maakuntaliittokin julkaisi oman lehtensä maitoteemalla.
Laaja sitoutuminen on tärkeä viesti myös alan
yrittäjille. Omien vahvuuksien näkeminen ei ole
aina helppoa ja niitä etsitään helposti merten takaa.
Maitotilan paras tuotantosuunta sukupolvenvaihdoksen jälkeen voi olla edelleen maidontuotanto.
- Oma erikoisuus tai hyvyys hämärtyy, kun samaa työtä tehdään vuodesta toiseen, kuvaa Mika
Repo. Vahvuuksien korostaminen helpottaa myös
yrittäjien sitoutumista liiketoimintaan epävarman
tulevaisuuden kynnyksellä.
Molemmat herrasmiehet suhtautuvat tulevaisuuteen luottavaisesti. Kehittämismalli on kunnossa, myös sen uusiutumiskyky.
- Malli on hyvä ja sitä voi suositella muillekin,
rohkaisee Pekka Kärkkäinen.
Läntiselle vieraalle ilmansuuntaan sopivasti tarjotut Dallas-pullat on syöty. Itäinen vieraanvaraisuus on jälleen näyttänyt parhaat puolensa...
Lue lisää:
www.sisa-savonseutuyhtyma.fi/www/fi/elinkeinopalvelut/
marjaosaamiskeskus/
www.aluekehityssaatio.fi/maitosavo

TOTUUSLAATIKKO
Pohjois-Savon osuus koko maan tuotannosta, %
32
30

Marjat

28
26
14

Maito

13

Sitoutuminen

12

Onnistuminen vaatii myös yksilöiden sitoutumista.
Virkamiehen ja kehittäjän pitää olla asioiden taka-
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Keski-Suomen maaseutustrategia 2030
VISIO:
Keski-Suomen maaseutu tunnetaan
yrittäjyyteen kannustavana,
inhimillisenä toiminta- ja asumisympäristönä,
jossa osaamista ja voimavaroja hyödynnetään
monenlaisten toimeentulovaihtoehtojen perustana

7 12
PÄÄMÄÄRÄT:
KILPAILUKYKY

UUDELLEENORGANISOITUMINEN
Onko maaseudun toimintojen uudelleenorganisointi ollut tuloksellista hyvinvoinnin
ja liiketoiminnan kannalta?

ASUMISVIIHTYVYYS
Onko monipuolisten ja
kilpailukykyisten asumismahdollisuuksien
tarjonta maaseudulla
kasvanut?

KILPAILUEDUT

MUUTOSPROSESSIT

Onko keskitytty kunkin
toimijan kilpailuetujen
etsimiseen ja vahvistamiseen?

Onko
maaseudun
muutosprosesseja
edistetty ja hallittu
määrätietoisesti?

SIJAINTIEDUT JA
SIJAINTIHAITAT
Onko vahvistettu maaseutualueiden yksilöllisiä sijaintietuja ja torjuttu sijaintihaittoja?

Onko maaseudun elinkeinotoiminnan
kilpailukyky parantunut
koko maata nopeammin?

8

7-

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
Onko vahvistettu liiketoimintaosaamista
kaikissa maaseudun
elinkeinoissa ja organisaatioissa?
71

6 12

2

ORGANISAATIOTEHOKKUUS
Onko parannettu yhteistyöorganisaatioiden kykyä edistää
maaseudun kilpailukykyä?

7

BIOENERGIA

8 12

7-

Onko
maaseudun
palveluyrittäjyyttä kehitetty johdonmukaisesti?

7+

Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaosto
(n=12) antoi 9.12.2009 kouluarvosanan (4-10) strategian toteutumiselle vuosina 2006-2009. Itseruoskinta paljasti sekä onnistumisia että kiritarpeita.
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7

Onko maakunnan keskusseudun säteilyvaikutus vahvistunut ja
laajentunut?

7

7-

Onko maaseutuasumisen mahdollisuuksia
markkinoitu oikein ja
riittävästi?

PALVELUYRITTÄJYYS

Onko lisätty bioenergian tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia?

SÄTEILYVAIKUTUS

MARKKINOINTI

UUDELLEENMUOTOUTUMINEN
Onko tuettu maaseutuun liittyvien organisaatioiden uudelleenmuotoutumista?

7-

7

KANSALAISTOIMINTA
Onko edistetty aktiivista kansalaistoimintaa ja omatoimisuutta
maaseudulla ?

VAIHTOEHDOT
Onko maaseudun toimijoille hahmotettu
vaihtoehtoja ja tarjottu uusia toimintamalleja?

Onko
hyödyllinen
vuorovaikutus maakunnan keskusseudun
kanssa vahvistunut?

7 12

PAINOPISTEET:

7+

VUOROVAIKUTUS
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7
Keski-Suomelle laadittiin isolla porukalla vuoteen 2030 saakka sihtaava maaseutustrategia
talvella 2005-2006. Maaseutu on hajallaan,
se on monimuotoinen ja sen tulevaisuus on
monen tekijän työn tulosta. Mitä yhdensuuntaisempia ponnistukset ovat tärkeissä asioissa,
sitä nopeammin niissä päästään eteen päin.Tähän myös strategian laatikkohässäkkä tähtää.
Kukaan ei voi muuttaa Keski-Suomen maaseutua paremmaksi tai kilpailukykyisemmäksi
yksin - eikä yhdessä vuodessa.

Keski-Suomen maaseutubarometri 2009

M

aaseudun tulevaisuus on tuhansien toimijoiden käsissä. Keski-Suomen maaseudulla
tehdään vuodessa kymmeniä tuhansia merkittäviä
päätöksiä, joiden kautta maaseudun tulevaisuus rakentuu vähitellen kohti jotakin uutta: uudenlaista
elinkeinorakennetta, uudenlaista aluerakennetta,
uusia toiminta- ja toimeentulomalleja. Jos jokainen tällainen muutos jättäisi kartalle pienen valon
palamaan, maaseutu näyttäisi samalta kuin yöllinen tähtitaivas. Maaseudun tulevaa tähtikarttaa voi
yrittää hahmottaa kysymällä maaseudun toimijoiden näkemyksiä ja aikomuksia.
Merkittäviä päätöksiä ei tehdä hetkessä. Niitä tunnustellaan, haudutellaan, koetellaan ja
suunnitellaan. Ne tehdään tulevaisuutta koskevan epävarmuuden vallitessa. Siksi ne perustuvat
jonkinlaiseen ”maailmankäsitykseen” omasta ja
maaseudun tulevaisuudesta. Omaa itseä ja muuta
maailmaa koskeva käsitys voi perustua tiedostomattomasti omaksuttuihin arvoihin, juurtuneisiin
asenteisiin, tiedonmurusten luovaan yhdistelyyn
tai vallitsevaan yleiseen käsitykseen. Joskus yllättäen avautuva tilaisuus voi viedä päätökset yllättävään suuntaan. Tulevaisuuden tähtikartta jää siis
aina melko utuiseksi.

E

nsimmäinen Keski-Suomen maaseutubarotmetri piirtää tuota huteraa kuvaa tulevaisuudesta sellaisena kuin maakunnan maatilayrittäjät
ja maaseudun mikroyritykset (alle 10 hlö) sen hahmottavat. Tulokset kuvaavat siis niitä käsityksiä,
jotka kehystävät tämän tärkeän maaseudun oman
toimijaryhmän tulevia päätöksiä. Ulkopuolinen
voisi nähdä asiat toisin. Sillä näkemyksellä ei olisi
kuitenkaan samanlaista ennustearvoa maaseudun
sisäisiin muutosprosesseihin lähitulevaisuudessa.
Tarkasteltavia yrityksiä on kaikkiaan noin
3.500. Maaseutuhallinnon IACS-rekisterissä oli
sähköpostiosoite 1.479 maatilalle ja Hanke2007rekisterissä 289 mikroyritykselle. Kun virheelliset
ja päällekkäiset osoitteet poistettiin, kysely lähetettiin lopulta tasan 1.700 osoitteeseen. Näistä 211
osoittautui toimimattomiksi tai virheellisiksi, joten
kysely meni perille 1.489 vastaajalle. Näistä vastauksia saatiin 345 eli vastausprosentti oli 23. Se on
sähköisessä kertakyselyssä hyvä tulos. Näyte edustaa noin 10 prosenttia perusjoukosta.
Kyselyyn lopulta vastanneet edustivat perusjoukkoon verrattuna melko hyvin eri alueita, yrityskokoluokkia, tuotantosuuntia ja ikäryhmiä.
Keski-Suomen maaseutu 2009

Maatiloja koskeva rekisteri on erittäin kattava,
mutta muista maaseutuyrityksistä ovat kyselyssä
mukana vain tukea hakeneet yritykset. Niillä on
siis jokin kehittämishanke vireillä. Maatilataloutta
ja maaseudun muuta liiketoimintaa koskevat tulokset eivät siksi ole suoraan vertailukelpoisia. Tällä
varauksella vastausten käyttökelpoisuus on kuitenkin riittävä, koska barometrissä ei pyritä tuottamaan määrällisiä ennusteita vaan tunnistamaan
muutossuuntia ja -prosesseja. Tällä silmällä tuloksia on myös syytä lukea seuraavilta sivuilta.

K

un kysely uusitaan tulevina vuosina, se tarjoaa vertailutietoa sekä yrittäjille että päättäjille.
Silloin päästään miettimään, miksi tietyt käsitykset
ja aikomukset ovat muuttuneet tiettyyn suuntaan.
Nyt ensimmäisellä kerralla tulokset tarjoavat kokonaiskuvan siitä, millaiseen käsitykseen maakunnan
maaseudun yksi keskeinen toimijaryhmän tulevat
päätöksensä perustavat. Se voi helpottaa yrittäjiä
asemoimaan omat ajatuksensa suhteessa muihin.
Se voi helpottaa päättäjiä tunnistamaan niitä tarttumapintoja, joiden kautta he voisivat parhaiten
edistää maaseudun liiketoiminnan kehittymistä.
Vain panostamalla voi kehittyä ja vain kehittymällä voi selviytyä.
Keski-Suomen ensimmäisen maaseutubarometrin vastaajilla oli yhteensä 5.800 vuotta yrittäjäkokemusta.
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KESKI-SUOMEN MAASEUDUN TÄHTIKARTTA

Talous
Liiketoimintayhteistyö

Osaaminen
Toimintaympäristön tuntemus

LIIKETOIMINTAKUVIO

Riskinkanto
Riskinotto

Kasvu

Toimintamallit
Asiakkaan tarve/ongelma
Johtajuus

Liiketoimintavaihtoehdot

Uusiutuva energia

Peruspalvelut

HYVINVOINTIKUVIO
Asuminen maaseudulla
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Maaseudun rooli ja yleinen kehityskuva
Jokainen hahmottaa maaseudun roolin omien havaintojensa ja kokemustensa kautta. Yrittäjät kokevat maaseudun olevan nykyisin ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnin lähde ja raaka-ainelähde.
Maaseudun tuotantotehtävistä yrittäjät pitävät
merkittävimpinä puutavaran tuotantoa. Myös virkistyksen ja elintarvikkeiden tuottamisella on suuri
merkitys. Sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalveluiden
tuottajana Keski-Suomen maaseudun merkitys
koetaan vähäisimmäksi tarkastelluista vaihtoehdoista.
Maaseutu yhdistyy yrittäjien mielessä vahvasti
erityiseen elämäntapaan: maaseutu on ensisijaisesti elämäntavan sijaintialue. Maaseutu profiloituu
vahvemmin elämäntavan sijaintipaikkana kuin
asuinalueena tai yritystoiminnan sijaintialueena.
Yrittäjät arvioivat Keski-Suomen maaseutua
tarvittavan tulevaisuudessa nykyistä selvästi enemmän ihmisten hyvinvoinnin lähteenä. Raaka-ainelähteenä sen rooli säilyy ennallaan ja työvoimalähteenä maaseutu ehtyy edelleen.
Maaseutu vahvistuu energian tuottajana. Yrit-

täjät arvioivat maaseudun vahvistuvan myös virkistyksen, ympäristöpalveluiden ja puutavaran
tuottajana. Sosiaali, terveys- ja kulttuuripalveluiden tuottajana maaseudun arvioidaan puolestaan
heikentyvän entisestään.
Maaseutu on tulevaisuudessa nykyistäkin selvemmin erityisen elämäntavan ”sijaintialue”.
Myös asumisympäristönä maaseutu vahvistuu nykyisestä. Liiketoimintaympäristönä, yritystoiminnan sijaintialueena maaseutu sen sijaan heikkenee
yrittäjien arvion mukaan hieman nykyisestä.
Tulevaisuudessa Keski-Suomen maaseutu on
siis yrittäjien käsityksen mukaan ennen kaikkea
hyvinvointilähde, energian ja virkistyksen
tuottaja, johon liittyy erityinen elämäntapa.
Maaseutu näyttää pikaisella vilkaisulla tasaisen vihreältä. Pinnan alla kuitenkin kuplii
ja porisee. Tulevaisuus syntyy tekemällä ja
tällä hetkellä tekemistä raamittavat tällaiset käsitykset. Kukin voi peilata omia käsityksiään ja
suunnitelmiaan näihin keskiarvoihin.

Maaseudun rooli yhteiskunnassa nyt ja viiden vuoden kuluttua ( )
(n=336)
Raaka-aineiden tuottaja
Keskusten työvoiman tuottaja
Ihmisten hyvinvoinnin lähde
Elintarvikkeiden tuottaja
Puutavaran tuottaja
Virkistysalue
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja
Kulttuuripalveluiden tuottaja
Energian tuottaja
Ympäristöpalveluiden tuottaja
Kansallisen turvallisuuden tuottaja
Suomalaisen identiteetin tuottaja
Erilaisen elämäntavan mahdollistaja
Yritystoiminnan sijaintialue
Asuinalue

Ei suurta merkitystä
Keski-Suomen maaseutu 2009

Suuri merkitys
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MITEN MAASEUTU PROFILOITUU YRITTÄJIEN MIELISSÄ?
Mitkä ovat kunkin sarjan (kuntaryhmän) maaseudun tärkeimmät roolit ja
tehtävät tällä hetkellä:
1. = suurin merkitys, 2. = toiseksi suurin merkitys, jne.

AB

AB

Pihtipudas

AB

C

D

E

F

G Kaikki

2.
1.
3.

2.
1.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

3,7
3,6
2,8

Maaseutu tuottaa...
- puutavaraa
- virkistystä
- elintarvikkeita
- energiaa
- identiteettiä
- ympäristöpalveluita
- turvallisuutta
- sosiaali- ja terveysp.
- kulttuuripalveluita

2.
3.
1.
4.
6.
7.
5.
8.
9.

1.
3.
4.
2.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
4.
5.
3.
7.
6.
8.
9.

1.
2.
4.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4,0
3,7
3,6
3,5
3,2
3,0
2,9
2,6
2,4

Maaseudulla sijaitsee...
- elämäntapa
- asuinalue
- liiketoiminta
Vastaajia (n)

1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3.
28 49 84 52 64 51

3,7
3,5
3,1
328

Kinnula

Maaseutu on...
- hyvinvointilähde
- raaka-ainelähde
- työvoimalähde

Kivijärvi

AB

Kyyjärvi

Viitasaari

C

C

C

Kannonkoski
Karstula

C

G

F

Saarijärvi

D

Äänekoski

Konnevesi

Multia

DD

Uurainen

E

D

D

Keuruu

D

Laukaa

Hankasalmi

E

Petäjävesi

Jyväskylä

F

D

Muurame

Toivakka

F

Jämsä

D

(1-5)

Joutsa

G

Luhanka

Kuhmoinen

G

MITEN MAASEUDUN PROFIILI MUUTTUU LÄHIVUOSINA?
Miten maaseudun roolit ja tehtävät vahvistuvat lähitulevaisuudessa eri
sarjoissa (kuntaryhmissä):
1. = merkitys kasvaa eniten, 2. = merkitys kasvaa toiseksi eniten, jne.

AB

AB

Pihtipudas

Kinnula

Maaseutu on...
- hyvinvointilähde
- raaka-ainelähde
- työvoimalähde

Kivijärvi

AB

Kyyjärvi

Viitasaari

C

C

C

Kannonkoski
Karstula

C

G

F

Saarijärvi

D

Äänekoski

Konnevesi

Multia

DD

Uurainen

E

D

D

Keuruu

Laukaa

E

Petäjävesi

Jyväskylä

F

Muurame

D

Toivakka

F

Jämsä

D

Luhanka

Kuhmoinen

G

D

Hankasalmi

Maaseutu tuottaa...
- puutavaraa
- virkistystä
- elintarvikkeita
- energiaa
- identiteettiä
- ympäristöpalveluita
- turvallisuutta
- sosiaali- ja terveysp.
- kulttuuripalveluita

AB

C

D

E

F

G Kaikki

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1. 1.
2. 2.
3. 3.

1.
2.
3.

4.
1.
6.
2.
5.
3.
7.
8.
9.

3.
2.
7.
1.
6.
4.
5.
9.
8.

3.
2.
7.
1.
5.
4.
6.
9.
8.

3.
2.
6.
1.
5.
4.
7.
9.
8.

4.
2.
7.
1.
5.
3.
6.
9.
8.

4.
2.
5.
1.
7.
3.
6.
9.
8.

3.
2.
6.
1.
5.
4.
7.
9.
8.

Joutsa

G

Maaseudulla sijaitsee...
- elämäntapa
- asuinalue
- liiketoiminta
Vastaajia (n)
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1. 1. 1. 2. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 1. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
27 46 79 49 62 47 310
Keski-Suomen maaseutu 2009

Case VIHREÄ VOIMA
Puuta on osattu polttaa iät ja ajat. Nyt biomassaa osataan käyttää moneen muuhunkin
tarpeeseen. Keski-Suomen bioenergiaklusterin
vetäjä, kehittämispäällikkö Markku Paananen
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, miksi vihreä voima on mahdollisuus maaseudulle?
- Fossiilisiin polttoaineisiin nojaava hyvinvointimalli kriisiytyy. Ilmaston saastumisesta peräti
80 % johtuu energiantuotannosta. Vähenevät varannot nostavat hintaa ja vaarantavat varman saatavuuden. Energia on kuitenkin strateginen tekijä,
hyvinvointia ammentavan ihmisen ”käden jatke”.
Niinpä sen saatavuudesta on pakko huolehtia samalla tavalla kuin ruuasta ja turvallisuudesta.
- Fossiilisia polttoaineita voidaan korvata biomassalla. Kaikki biomassa on peräisin maasta tai
merestä: voimme korjata sitä omalta maaltamme.
Sen varaan rakentuva energiantuotantomalli on
on paikallinen ja hajautettu. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin merkitsee itse
asiassa liiketoiminnan siirtoa monikansallisilta,
ulkopuolisilta yrityksiltä alueiden omiin käsiin.
Se tarjoaa maaseudulle monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia raaka-aineen, palveluiden ja
teknologian tuotannossa.
- Julkinen sektori voisi olla päänavaajana hankinnoissa. Ensimmäinen asiakas voi olla elintärkeä ja teollisuus tarvitsee referenssejä.

Keski-Suomen maaseutu 2009

Miten mahdollisuus voitaisiin hyödyntää? Millainen vihreän voiman ”tiekartta” voisi olla
Keski-Suomessa?
- Ensinnäkin laadukkaan ja kilpailukykyisen
polttoaineen toimitus jo olemassa oleville sähköä
ja lämpöä tuottaville laitoksille täytyy saada toimimaan. On luotava toimivat markkinat.
- Toiseksi on vielä mahdollista rakentaa pienempiä sähköä ja lämpöä tuottavia CHP-laitoksia
kuntien kaukolämmön ja teollisuuden tarpeisiin.
- Kolmanneksi voidaan korvata merkittävä
määrä öljyä kiinteistökohtaisissa lämmityskohteissa: suurissa liikekiinteistöissä, asunto-osakeyhtiöissä yms. Maaseudun yrittäjille on tässä
merkittävä liiketoiminnan mahdollisuus.
- Neljänneksi paikallis- ja jakeluliikenteessä
voidaan edetä biopolttoaineen osalta. Liikennepolttoaineissa suuret ratkaisut tapahtuvat kansainvälisellä tasolla, mutta biomassoihin perustuva tuotanto hajauttaa tätäkin liiketoimintaa.
- Viidenneksi on ”tuntematon askel”. Biotalous on laaja ilmiökenttä. Yllätyksiä tulee. Kestävyyttä täytyy pohtia laajana kysymyksenä. Teräksen ja betonin epäedullinen hiilijälki voi nostaa
esimerkiksi mekaanisen puunjalostuksen uuteen
kukoistukseen.
Lue lisää: www.keskisuomi.fi/bev
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Case VIHREÄ HOIVA
Luonnon parantava voima on tunnettu iät ja
ajat. Vihreä hoiva on moderni versio tämän voiman käyttötavasta. Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskuksen (MTT) ja Jyväskylän yliopiston erikoistutkija Katriina Soini, miksi vihreä hoiva on mahdollisuus maaseudulle?
- Hoivalle on tarvetta. Toiminta eläinten ja
luonnon kanssa voi parantaa. Se sopii sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn että vajaakuntoisten ja
pitkäaikaistyöttömien kuntoutukseen ja työllistämiseen. Toiminta lisää osallistujien hyvinvointia.
- Toisaalta hoivalla on myös yhteiskunnallisia
vaikutuksia. Kallista laitoshoitoa tarvitaan vähemmän. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
voi löytyä työpaikka maaseudulta eikä vain keskuksista. Myös vanhuksille voidaan tätä kautta
tarjota palveluita lähellä kotia tai kotona. Ja tietenkin itse ”toimintaterapian” tuloksilla voi olla
myönteisiä vaikutuksia vaikkapa ympäristöön.
Hoivamaatalous (Care Farming) tai vihreä hoiva
(Green Care) tarkoittaa maaseutuympäristön ja erityisesti maatilan moninaisten resurssien (eläinten, kasvien, puutarhan, maiseman, sosiaalisen ympäristön
sekä arkirutiinien) hyödyntämistä sosiaali-, terveys- ja
kasvatuspalveluiden tuottamisessa.
Lue lisää: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/maaseutuyritys/mahdollisuuksienmaaseutu/greencare

Miten mahdollisuus voitaisiin hyödyntää? Millainen vihreän hoivan ”tiekartta” voisi olla?
- Ensinnäkin tarvitaan lisää tietoa. Tutkimuksen pitäisi tuottaa todennettua tietoa vaikutuksista, jotta mahdollisuus nähtäisiin ja siihen liittyviä
päätöksiä olisi helpompi tehdä.
- Toiseksi tarvitaan kehitystyötä. Eri palvelumuodot ja niiden laatukriteerit pitäisi määritellä
vaikkapa laatukäsikirjan avulla. Silloin palveluiden tuottaja ja ostaja puhuisivat varmasti samasta
asiasta.
- Kolmanneksi tarvitaan poliittisia päätöksiä.
Sosiaali- ja terveyspolitiikan, työllisyyspolitiikan,
koulutuspolitiikan ja maaseutupolitiikan yhteistoimin pitäisi luoda institutionaaliset puitteet:
lait, normit ja käytännöt. Niiden varassa samansuuntainen toiminta onnistuisi paremmin. Nykyisin esimerkiksi vain ratsastusterapia on KELA:n
tukemaa. Se voisi tukea muitakin toimintamuotoja. Palvelusetelijärjestelmän kehittäminen on
myös suuri haaste.
- Neljänneksi tarvitaan organisoitumista.
Vihreä hoiva on toimialana vielä alullaan ja hajallaan. Esimerkiksi Hollannissa tällä alalla on
oma katto-organisaatio, joka koordinoi laatua,
tiedotusta, neuvontaa sekä tuottajien ja ostajien
yhteistyötä.
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Maaseutu asuin- ja liiketoimintaympäristönä
Yrittäjät kokevat Keski-Suomen maaseudun olevan nykyisin kilpailukykyisempi asumisympäristönä kuin liiketoimintaympäristönä. Yli 30-vuotiaat
yrittäjät pitävät maaseutua kilpailukykyisempänä
asumisympäristömä kuin sitä nuoremmat.
Arvio maaseudun kilpailukyvystä paranee yritäjäkokemuksen myötä: kokeneimmät yrittäjät pitävät maaseutua kilpailukykyisempänä kuin nuoremmat.
Yrittäjät arvioivat maaseudun kilpailukyvyn
asumisympäristönä säilyvän suunnilleen ennallaan
lähitulevaisuudessa.
Liiketoimintaympäristönä
maaseudun kilpailukyky sen sijaan heikkenisi.
Myös arvio maaseudun kilpailukyvyn muutoksesta lähitulevaisuudessa on myönteisin kokeneimmilla yrittäjillä.

Kaikkein parhaana maaseudun kilpailukykyä
sekä asumis- että liiketoimintaympäristönä pidetään luonnollisesti E-sarjan kunnissa maakunnan
keskusseudulla. Maaseudun kilpailukyvyn asumisympäristönä arvioidaan paranevan lähitulevaisuudessa myös D-sarjassa. Erot alueiden välillä eivät
ole E-sarjaa lukuun ottamatta kovin suuria.
Maaseudulla on kilpailukykyä asumisympäristönä. Se avaa monenlaisia mahdollisuuksia. Maaseudun kilpailukykyyn liiketoimintaympäristönä täytyy sen sijaan panostaa eri
tavalla etsimällä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Entiset eivät näytä purevan riittävän hyvin,
jotta kilpailukyky säilyisi.

Maaseudun houkuttavuus ja kilpailukyky nyt ja viiden vuoden kuluttua ( )
(n=328)

Maaseutu asumisympäristönä
Maaseutu liiketoimintaympäristönä

Heikko

Hyvä

Vahvuudet kilpailukyvyn taustalla Hyvinvointiresepti
Luonto on Keski-Suomen maaseudun ykkösjuttu.
Joka kolmas maaseudun yrittäjä nimeää sen maaseudun suurimmaksi vahvuudeksi asumisympäristönä. Muita merkittäviä vahvuuksia ovat sijainti,
palvelut sekä rauha ja väljyys. Keski-Suomen maaseutualueilla on luontoa lukuun ottamatta varsin
erilaisia vahvuuksia asumisympäristöinä. Esimerkiksi C-sarjan kunnissa rauha koetaan suurena
vahvuutena, G-sarjan kunnissa taas turvallisuus
(ks. ylempi kartta seuraavalla sivulla).
Liiketoimintaympäristönä maaseudun vahvuudet liittyvät selvimmin sijaintiin. Sen nimeää
suurimmaksi vahvuudeksi joka toinen maaseudun yrittäjä. Liiketilat ja väljyys, luonto ja hyvä
ilmapiiri ovat myös vahvuuksia. Myös näiden vahvuuksien osalta maaseutualueet eroavat toisistaan.
Esimerkiksi yritysverkostot ja veturiyritykset ovat
keskeinen vahvuus F-sarjassa, ilmapiiri taas E- ja
C-sarjassa (ks. alempi kartta seuraaavalla sivulla).
Keski-Suomen maaseutu 2009

Jokainen meistä ammentaa hyvinvointia monesta
eri lähteestä: työstä, luonnosta, ihmissuhteista, liikunnasta, taiteesta. Kukin voi kysyä itseltään, mikä
onkaan se asia, jonka juuri tietty maaseutualue voisi tarjota osaksi minun
hyvinvointireseptiäni? Kukin maaseudun
yrittäjä ja päättäjä voi
HYVINVOINTIRESEPTIN
kysyä itseltään, mitä
AINEKSET
juuri tämä alue voisi
tarjota aineksiksi ihTätä maaseutu voi tarjota
Sinulle:
misten erilaisiin hyvin- palvelut
29 %
vointiresepteihin?
- luonto
28 %
Keski-Suomen
- yhteisöllisyys 13 %
maaseudun
yrittäjät
- turvallisuus
9%
listaavat aineksia, joi- rauha
8%
- toimeentulota heidän mielestään
mahdollisuudet 4 %
maakunnan maaseudulla on tarjolla:
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MIKÄ ON MAASEUDUN VAHVUUS ASUMISYMPÄRISTÖNÄ?
Mitkä ovat kunkin sarjan (kuntaryhmän) maaseudun suurimmat vahvuudet
asumisympäristönä tällä hetkellä avoimien vastausten perusteella:
1. = suurin vahvuus
2. = toiseksi suurin vahvuus
3. = kolmanneksi suurin vahvuus , jne.

AB

AB

Pihtipudas

Kinnula

Kivijärvi

AB

Kyyjärvi

Viitasaari

C

C

C

Kannonkoski
Karstula

C

G

F

Saarijärvi

D

Äänekoski

Konnevesi

Multia

Uurainen

DD

E

D

D

Keuruu

D

Laukaa

Hankasalmi

E

Petäjävesi

Jyväskylä

F

D

Muurame

Toivakka

F

Jämsä

D

Joutsa

G

Luhanka

Suurin vahvuus on ...
- luonto
- sijainti
- palvelut
- rauha, väljyys
- yhteisöllisyys
- turvallisuus
- edullisuus
- toimeentulomahd.
- jokin muu asia
- vahvuuksia ei ole
Vastaajia (n)

AB

C

D

E

F

G Kaikki

1.
2.
3.
5.
6.
4.

1.
4.
5.
2.
3.

2.
1.
3.
5.
4.
6.

2.
1.
3.
4.
7.
9.

1.
4.
2.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
6.
7.
5.

7.
8.
47

8.
81

27

36 %
23 %
12 %
11 %
5%
3.
4%
6.
3%
2%
6.
1%
7. 8. 7.
3%
8. 5.
52 61 49 317

Kuhmoinen

G

MIKÄ ON MAASEUDUN VAHVUUS LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ?
Mitkä ovat kunkin sarjan (kuntaryhmän) maaseudun suurimmat vahvuudet
liiketoimintaympäristönä tällä hetkellä avoimien vastausten perusteella:
1. = suurin vahvuus
2. = toiseksi suurin vahvuus
3. = kolmanneksi suurin vahvuus , jne.

AB

AB

Pihtipudas

Kinnula

Kivijärvi

AB

Kyyjärvi

Viitasaari

C

C

C

Kannonkoski
Karstula

C

G

F

Saarijärvi

D

Äänekoski

Konnevesi

Multia

DD

Uurainen

E

D

D

Keuruu

Laukaa

E

Petäjävesi

Jyväskylä

F

Muurame

D

Toivakka

F

D

Hankasalmi

Suurin vahvuus on ...
- sijainti
- liiketilat, väljyys
- luonto
- ilmapiiri
- yritysverkostot, veturit
- työvoima
- jokin muu
- vahvuuksia ei ole
Vastaajia (n)

AB
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
27

C

D

E

F

G Kaikki

1. 1. 1. 1. 54 %
2. 3. 4. 3. 10 %
4. 6. 7. 2. 8 %
5. 2. 8. 5. 8 %
5%
2.
8.
7. 4. 6. 6. 4 %
3%
6. 7. 3.
2. 3. 5. 5. 4. 8 %
42 79 49 59 48 304
1.
6.
4.
3.
7.
5.

Jämsä

D

Luhanka

Joutsa

G

Kuhmoinen

G
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Maaseudun kehittämistarpeet
Millaisia panoksia, aineksia maaseudun kehittymineksi tarvitaan kaikkein eniten? Yrittäjien mielestä
uusia ajatuksia ja perusedellytysten turvaamista yhtä aikaa. He kaipaavat siis aineksia uudistumiselle, mutta samalla vakuuksia siihen, että maaseudulla on peruspuitteiden puolesta mahdollista toimia
myös tulevaisuudessa. Myös uusia toimintamalleja
ja uudenlaista johtajuutta kaivataan.
Maaseudun yrittäjät pitivät olemassa olevan toiminnan tehostamista yhtä tärkeänä maaseudun kehittymiselle kuin uuden toiminnan käynnistämistä.
Maaseudulla toiminnan mahdollistavaa perusedellytysten turvaamista pidettiin kuitenkin näitä molempia tärkeämpänä asiana.
Perusedellytykset ja peruspalvelut korostuivat
myös taloudellisen panostusten kohdentamistarpeissa. Näiden jälkeen tärkeinä panostuskohteina
pidettiin tuotteiden ja palveluiden kehittämistä
sekä investointien rahoittamista.
Yrittäjät itse olivat sitä mieltä, että maaseudun
tulevaisuuden tekemisessä kaivataan enemmän lisää riskinkantokykyä kuin lisää riskinottohalua.

Maaseudun yrittäjät pitivät kaikkia mainittuja
asioita melko tärkeinä. Maaseudun ”tulevaisuusreseptiin” kaivataan siis monenlaisia aineksia.
Tulevaisuus ei rakennu lisäämällä yhtä puuttuvaa
ainesosaa, vaan säätelemällä reseptin monenlaisia
ainesosia kuhunkin aikaan, alueeseen, tilanteeseen
ja tarpeeseen sopivassa suhteessa.
Näitä erilaisia reseptitarpeita on kuvattu seuraavalla sivulla. Esimerkiksi uusia ajatuksia kaipasivat
eniten kokeneet yrittäjät. Niitä kaipasivat yrittäjät, joilla ei ollut lainkaan peltoa eikä juuri metsääkään. Erilaisista alueista niitä kaivattiin eniten
G-sarjassa. Kaikkiaan 18 erilaisen liiketoiminnan harjoittajista niitä kaipasivat eniten
matkailualan yrittäjät.
Satakunta vuotta maaseudun ”liiketoimintajohtajana” on toiminut osuustoiminta ja
siihen läheisesti kytkeytynyt neuvontatyö.
Nyt kaivataan jotakin uutta. Osuustoiminta 2.0?
Onko yrittäjien ystävillä pussissaan kaikkia aineksia? Onko yrittäjiltä itseltään unohtunut jotakin?

Maaseudun kehittymiseksi tarvittavat panokset (n=338)
Uusia ajatuksia
Uusia keksintöjä
Uudenlaista johtajuutta
Uusia toimintatapoja
Perusedellytysten turvaamista
Olemassa olevan toiminnan tehostamista
Uuden toiminnan käynnistämistä
Lisää rahaa investointeihin
Lisää rahaa koulutukseen
Lisää rahaa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
Lisää rahaa kokeiluihin ja mallien tuottamiseen
Lisää rahaa tiedon ja kokemusten vaihtoon
Lisää rahaa peruspalveluiden rahoittamiseen
Lisää riskinottohalua
Lisää riskinkantokykyä

Ei suurta tarvetta
Keski-Suomen maaseutu 2009

Suuri tarve
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MITÄ MAASEUDUN YRITTÄJÄT KAIPAAVAT ENITEN?
Ketkä kaipaavat eniten ...
- uusia ajatuksia
- uusia keksintöjä
- uudenlaista johtajuutta
- uusia toimintatapoja

AB

AB

Pihtipudas

Kinnula

Kivijärvi

AB

Kyyjärvi

C

- perusedellytysten turvaamista
- nykyisen toiminnan tehostamista
- uuden toiminnan käynnistämistä

Kannonkoski
Karstula

C

G

F

Saarijärvi

D

Äänekoski

Konnevesi

Multia

DD

Uurainen

E

D

D

Keuruu

20- v.

Ei ole

<10 ha

G

Matkailu

Ei ole

Ei ole

<10 ha

G

Muu valm.
Elintarvikk.

5-19 v.

Ei ole

Ei ole

G

5-19 v.

<10 ha

<10 ha

AB

<5 v.

Ei ole

Ei ole

AB

<5v.

Ei ole

Ei ole

F

Elintarvikk.

Ei ole

Ei ole

Ei ole

G

Yrityspalv.

Elintarvikk.

Viitasaari

C

C

Yrittäjä- Pelto- Metsä- Alue Liikekokemus ala
ala
toiminta

Laukaa

E

Petäjävesi

Jyväskylä

F

Muurame

D

Toivakka

F

Jämsä

D

Luhanka

Kuhmoinen

G

Joutsa

G

D

Hankasalmi

- lisää rahaa:
investointeihin
koulutukseen
tuotteiden kehittämiseen
kokeiluihin, malleihin
tiedon ja kokemusten vaihtoon
peruspalveluiden rahoittamiseen
- lisää riskinottohalua
- lisää riskinkantokykyä
Vastaajia (n)

5-19 v.

Ei ole

Ei ole

AB

Ei ole

Ei ole

Ei ole

AB,E

Muu kotiel.

Hoivapalv.
Matkailu

5-19 v.

Ei ole

Ei ole

E

20- v.

Ei ole

<10 ha

E

Hoivapalv.
Yrityspalv.

5-19 v.

Ei ole

<10 ha

D,E

Hoivapalv.

<5 v.

Ei ole

Ei ole

AB

Elintarvikk.

5-19 v.

50- ha

Ei ole

F

Matkailu

5-19 v.

50- ha

100- ha

F

Kiinteistöp.

321

321

319

332

324

Ryhmittely:
Yrittäjäkokemus: Ei ole, <5 vuotta, 5-19 vuotta, 20- vuotta
Peltoala: Ei ole, <10 ha, 10-49 ha, 50- ha
Metsäala: Ei ole, <10 ha, 10-99 ha, 100- ha
Liiketoiminta: Maidontuotanto, naudanlihantuotanto, sika- ja siipikarjatalous, hevostalous, muu
kotieläintalous, viljanviljely, erikoiskasvien viljely, metsätalous, urakointipalvelut, elintarvikkeiden
valmistus, puutavaran/-tuotteiden valmistus, muu valmistus/alihankinta, energiantuotanto,
matkailu- tai pitopalvelut, hoiva- ja terveyspalvelut, yrityspalvelut, kiinteistöpalvelut, muu liiketoiminta

MAIDONTUOTTAJAN
RESEPTI

ELINTARVIKEJALOSTAJAN RESEPTI

ENERGIANTUOTTAJAN
RESEPTI

Näitä aineksia tarvitaan:

Näitä aineksia tarvitaan:

Näitä aineksia tarvitaan:

- uusia ajatuksia 4,2
- perusedellytysten
turvaamista
4,1
- uusia toimintatapoja
4,1

- uusia toimintatapoja
4,4
- uudenlaista
johtajuutta
4,2
- nykyisen toiminnan
tehostamista
4,1

- uusia toimintatapoja
4,3
- uusia ajatuksia 4,2
- perusedellytysten
turvaamista
4,2

HEVOSALAN YRITTÄJÄN RESEPTI

MATKAILUALAN
YRITTÄJÄN RESEPTI

HOIVAPALVELUYRITTÄJÄN RESEPTI

Näitä aineksia tarvitaan:

Näitä aineksia tarvitaan:

Näitä aineksia tarvitaan:

- uusia toimintatapoja
4,3
- perusedellytysten
turvaamista
4,3
- nykyisen toiminnan
tehostamista
4,1

- uusia ajatuksia 4,4
- perusedellytysten
turvaamista
4,2
- uusia toimintatapoja
4,1

- perusedellytysten
turvaamista
4,3
- rahaa investointeihin
4,1
- rahaa palveluiden
kehittämiseen
4,1
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Maaseudun liiketoiminnan kehityskuva
TAVOITTEET. Liiketoiminta on tavoitteellista
toimintaa. Keski-Suomen maaseudun yrittäjät kokevat saavuttaneensa parhaiten liiketoimintaansa
liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet (mielihyvä, itsensä toteuttaminen yms.). Toiseksi parhaiten on
saavutettu yhteiskunnalliset tavoitteet (ympäristöja työllisyysvaikutukset yms.). Lähes yhtä hyvin
on saavutettu myös sosiaaliset tavoitteet (yhteistyö,
toisten arvostus yms.). Taloudelliset tavoitteet ovat
täyttyneet edellisiä heikommin, mutta nekin kohtuullisessa määrin.

Yrittäjät aikovat ”nostaa rimaa” lähivuosina
eniten henkilökohtaisissa tavoitteissa: liiketoiminnan pitäisi palvella niitä entistä paremmin. Myös
sosiaalisissa tavoitteissa rimaa nostetaan enemmän
kuin taloudellisissa tai yhteiskunnallisissa tavoitteissa.
Alueiden profiilit olivat sekä nykytilanteen kokemisen että aikomusten suhteen melko samansuuntaisia. Maakunnan keskusalueen lähellä sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet korostuivat
hieman muita alueita enemmän.

Yrittäjien tyytyväisyys tavoitteiden saavuttamiseen ja
tavoitetason muutos seuraavien viiden vuoden aikana ( ) (n=320)
Henkilökohtaiset tavoitteet (mielihyvä yms.)
Taloudelliset tavoitteet (tulot yms.)
Sosiaaliset tavoitteet (yhteistyö yms.)
Yhteiskunnalliset tavoitteet (ympäristö yms.)

Saavutettu heikosti
Tavoitetaso alenee

Saavutettu hyvin
Tavoitetaso nousee

VOIMAVARAT. Yrittäjät kokivat voimavaransa
nykyisen liiketoiminnan harjoittamiselle melko hyvin riittäviksi. Parhaiksi arvioitiin oma ja perheen
osaaminen sekä toimintaympäristön tuntemus, heikoimmiksi yhteistyösuhteet ja taloudelliset voimavarat.
Yrittäjät aikovat panostaa lähivuosina erityisesti yhteistyösuhteiden hankkimiseen ja vahvistamiseen. Myös toimintaympäristön tuntemuksen
parantamiseen ja osaamiseen aiotaan panostaa

merkittävästi.
Eri alueilla yrittäjät aikovat panostaa hieman
eri asioihin. Osaaminen on tärkein panostuskohde
AB,- C- ja E-alueilla. Yhteistyösuhteet ovat
tärkein panostuskohde F- ja G-alueilla ja toimintaympäristön tuntemus D-alueella.
Maaseudun yrittäjät kaipaavat lisää osaamista, yhteistyösuhteita ja tietoa toimintaympäristön muutoksesta. Maaseudun murros on
syvä: rahasta on tällä hetkellä vähiten puutetta.

Yrittäjien voimavarat liiketoiminnan harjoittamisessa ja
panostus niihin seuraavien viiden vuoden aikana ( ) (n=317)
Oma/perheen osaaminen
Tavoudelliset voimavarat
Yhteistyösuhteet
Toimintaympäristön tuntemus

Heikko
Ei panosteta
Keski-Suomen maaseutu 2009

Hyvä
Panostetaan paljon
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NYKYINEN LIIKETOIMINTA. Noin kolmannes Keski-Suomen maataloustuotannon harjoittajista aikoo laajentaa liiketoimintaansa seuraavan
viiden vuoden aikana. Yleisimpiä kasvuaikomukset ovat erikoiskasvien tuotannossa, hevostaloudessa, muussa kotieläintaloudessa (esim. lammas- ja
vuohitalous) ja maidontuotannossa. Kotieläintuotannossa lopettajia tai vähentäjiä on melko runsaasti eli tuotanto keskittyy yhä harvempiin yksiköihin. Sika- ja siipikarjataloudessa tämä suuntaus
on erityisen voimakas.
Metsätalous vaikuttaa houkuttavan liiketoimintana: lopettajia ja vähentäjiä on vähän, mutta
kiinnostusta liiketoiminnan kasvattamiseen melko
paljon.
Hyvin monet muun liiketoiminnan harjoittajista suunnittelivat liiketoiminnan laajentamista.
Erityisesti energiantuotannossa, matkailussa ja
elintarvikkeiden valmistuksessa kasvuaikomuksia
on runsaasti. Myös monet muun kuin erikseen
mainitun liiketoiminnan harjoittajat ja urakoint-

sijat aikovat laajentaa nykyistä liiketoimintaansa.
Hoiva- ja terveyspalveluita lukuun ottamatta liiketoiminnan kasvattajia on enemmän kuin lopettajia
tai vähentäjiä. Vaikka tulokset viittaavat siihen, että
Keski-Suomen maaseudun liiketoiminta suuntautuu näihin maa- ja metsätalouden ulkopuolisiin toimintoihin, lukuihin on syytä suhtautua varauksella
otospohjan erilaisuuden vuoksi. Vastaajien määrä
on joissakin liiketoiminnoissa vähäinen ja se voi
olla myös positiiviseen suuntaan vino (sellaista ei
voi kontrolloida otoksessa). Tuloksia onkin
syytä tarkastella karkeina muutossuuntina.
Monella maaseudun yrittäjällä on kasvuaikomuksia nykyisessä liiketoiminnassaan.
Tapauksesta riippuen kasvu voi vaatia muun
muassa uusia markkinoita, uusia yhteistyösuhteita, uudenlaista osaamista, lisää kilpailukykyä,
asioiden uudenlaista organisointia, varautumista
kasvaviin henkilökohtaisiin riskeihin ja liiketoimintariskeihin. ”Kasvuresepti” on yksilöllinen.

Maaseudun nykyisen liiketoiminnan muutossuunnat seuraavien viiden
vuoden aikana
Maidontuotanto (n=52)

Loppuu

Vähenee

Ennallaan

Kasvaa

Naudanlihantuotanto (n=63)
Sika- ja siipikarjatalous (n=20)
Hevostalous (n=28)
Muu kotieläintuotanto (n=34)
Viljanviljely (n=178)
Erikoiskasvien viljely (n=81)
Metsätalous (n=263)

Urakointipalvelut (n=114)
Elintarvikkeiden valmistus (n=28)
Puutavaran/-tuotteiden valm. (n=48)
Muu valmistus, alihankinta (n=17)
Energiantuotanto (n=63)
Matkailu- tai pitopalvelut (n=39)
Hoiva- ja terveyspalvelut (n=7)
Yrityspalvelut (n=26)
Kiinteistöpalvelut (n=21)
Muu liiketoiminta (n=64)

0%

20 %

40 %

60 %

80

100 %

Osuus ko. liiketoiminnan nykyisistä harjoittajista
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KÄYNNISTYVÄ LIIKETOIMINTA. Maaseudun yrittäjiä tällä hetkellä eniten kiinnostava uusi
liiketoiminta on energiantuotanto. Sen aloittamista
vähintään pohtivat monet sellaiset yrittäjät, jotka
eivät vielä ole mukana ko. liiketoiminnassa. Myös
matkailu, kiinteistöpalvelut ja valmistustoiminta
(alihankinta, puuala, elintarvikeala) kiinnostavat
suurta yrittäjäjoukkoa. Perinteisen maatalouden
puolella on kiinnostusta erikoiskasvien viljelyyn
ja melko tasaisesti kotieläintalouden eri tuotantosuuntiin.
Luvut kertovat siitä, että maaseudun liiketoiminnassa tapahtuu jatkuvasti melko runsaasti
muutoksia yritystason liiketoiminnan sisällössä.
Myös perinteinen maatalous kiinnostaa. Uusista
liiketoimintavaihtoehdoista ollaan laajasti kiinnostuneita ja maaseudun liiketoiminnan monipuolistuminen jatkuu.

METSÄTALOUS. Metsänomistajat pitävät puuntuotantoa edelleen metsiensä tärkeimpänä käyttömuotona (ks. seuraavan sivun kuvio). Energiantuotannolla ja virkistyskäytöllä on myös suurempi
painoarvo kuin suojelulla, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisellä.
Lähivuosina metsänomistajat arvioivat erityisesti energiantuotannon painoarvon kasvavan jopa enemmän kuin puuntuotannon. Metsillä on
nykyistä suurempi merkitys virkistyksen lähteenä.
Metsän nykyisten ja tulevien käyttömuotojen
painoarvojen järjestys on kaikilla alueilla sama.
Metsien merkitys puuntuotannossa on suurin Dalueen yrittäjille, energiantuotannossa AB-alueen
yrittäjille sekä virkistys- ja suojelukäytössä F-alueen yrittäjille. Metsien merkitys yrittäjille kasvaa
lähivuosina eniten E-alueella kaikissa käyttömuodoissa.

Uuden liiketoiminnan käynnistämisaikomukset seuraavien viiden
vuoden aikana
Maidontuotanto (n=26)
Naudanlihantuotanto (n=33)
Sikatalous (n=24)
Siipikarjatalous (n=25)
Hevostalous (n=30)
Lammas- ja vuohitalous (n=31)
Muu kotieläintuotanto (n=28)
Viljanviljely (n=12)
Erikoiskasvien viljely (n=40)
Metsätalous (n=18)

Urakointipalvelut (n=37)
Elintarvikkeiden valmistus (n=33)
Puutavaran/-tuotteiden valm. (n=39)
Muu valmistus, alihankinta (n=41)
Energiantuotanto (n=74)
Matkailu- tai pitopalvelut (n=47)
Hoiva- ja terveyspalvelut (n=32)
Yrityspalvelut (n=38)
Kiinteistöpalvelut (n=46)
Muu liiketoiminta (n=47)

Kiinnostunut

0

Suunnittelee

20

40

60

80

Yrittäjiä (kpl), jotka eivät nykyisin harjoita ko. liiketoimintaa
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100

Metsän käyttömuotojen painoarvo nyt ja viiden vuoden kuluttua ( )
(n=309)
Talouskäyttö puuntuotantoon
Talouskäyttö energiantuotantoon
Virkistyskäyttö
Suojelu, luonnon monimuotoisuus

Pieni painoarvo

Suuri painoarvo

KEHITTÄMISAIKOMUKSET. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä perätyi noin 60 % aikoo selvittää
lähimmän viiden vuoden aikana uusia liiketoimintavaihtoehtoja. Lähes yhtä monet aikovat hankkia
lisäkoulutusta ja lisätä liiketoimintayhteistyötä.
Runsas kolmannes aikoo tehdä lähivuosina merkittävän investoinnin, joka neljäs aloittaa uuden
liiketoiminnan ja joka viides palkata työntekijän.
Vaikka vastaajat edustaisivat keskimääräistä aktiivisempaa yrittäjäjoukkoa, maaseudun liiketoiminnassa tullaan joka tapauksessa ottamaan lähivuosina merkittäviä kehitysaskeleita.
Uusia liiketoimintavaihtoehtojen selvittäminen
on tarkastelluista vaihtoehdoista ykkösasia C-,
E- ja G-alueen yrittäjille. AB- ja D-alueen yrittäjille ykkösasia on puolestaan koulutus ja F-alueen
yrittäjille liiketoimintayhteistyön lisääminen. Erot
alueiden välillä eivät ole kuitenkaan kovin suuria.
Uusien liiketoimintavaihtoehtojen selvittäminen on tarkastelluista vaihtoehdoista yleisin aiko-

mus kaikissa pinta-alaluokissa lukuun ottamatta
suuria tiloja (50- ha). Niillä yleisin aikomus on
lisäkoulutuksen hankkiminen. Yrittäjäuransa alkutaipaleella olevilla yleisin aikomus on lisäkoulutuksen hankkiminen, kokeneemmilla yrittäjillä (5- v.)
uusien liiketoimintavaihtoehtojen selvittäminen.
Liiketoimintayhteistyön lisääminen oli tarkastelluista vaihtoehdoista yleisin aikomus elintarvikejalostajilla ja yrityspalveluyrittäjillä. Koulutus oli
ykkösasia maito- ja nautakarjataloudessa, urakoitsijoilla, matkailualalla, hoivapalveluyrittäjillä sekä
muussa valmistustoiminnassa (alihankinta yms.).
Kaikkea muuta liiketoimintaa harjoittavilla yleisin
aikomus oli uusien liiketoimintavaihtoehtojen selvittäminen.
Tätä maaseudun yrittäjät aikovat tehdä lähivuosina. Millä työkaluilla ja sisällöillä maaseudun lukuisat ja mittavat kehittämisohjelmat ja -organisaatiot vastaavat näihin?

Yrittäjien merkittävät kehittämisaikomukset seuraavien
viiden vuoden aikana (n=324)

Uusien liiketoiminnan vaihtoehtojen selvittäminen
Uuden liiketoiminnan aloittaminen
Lisäkoulutus
Merkittävä investointi
Lisätyöntekijöitä
Liiketoimintayhteistyön lisääminen

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Osuus yrittäjistä, %
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Mihin pitäisi panostaa Keski-Suomen maataloudessa?
KUVA: SAARIOINEN

Juha Lappalainen
MTK Keski-Suomi

Ansa Selänne
Keski-Suomen ympäristökeskus

- Tulevaisuuden usko on kaiken perusta. Sitä tarvitaan.
- Liiketoimintayhteistyön lisäämisessä on vielä paljon
mahdollisuuksia. Välikäsiä
voidaan saada pois esimerkiksi rehuviljakaupassa ja
tuottavuutta voidaan parantaa markkinalähtöisellä toiminnalla. Tiiviimmät verkostot tehostavat toimintaa.
- Ympäristön laatuun. Ympäristön hyvä tila ja hoidettu
kulttuuriympäristö ovat maaseudun valttikortteja, jotka
ovat maaseudun ihmisten
omistuksessa ja käytössä.
- Maatalouden ympäristökuormituksen soisi vieläkin
vähentyvän. Ympäristövastuu turvaa elinkeinon toimintaedellytysten säilymisen.

Mika Salmi
Saarioisten Lihanjalostus
Oy

Antti Tukeva
Osuuskunta Maitosuomi

- Suuri teurastamoinvestointimme Jyväskylään kuvaa
uskoamme maakunnan kotieläintalouteen ja sen kasvumahdollisuuksiin.
- Tuotantoa tehostavien ja
kasvavien tilojen haasteet
kaipaavat huomiota ja uusia
ratkaisuja niin vakuuksien
järjestämisen kuin lantaongelmienkin osalta.
- Keski-Suomen maatalouden
pitää pystyä ruokkimaan paikallinen elintarviketeollisuus
korkealaatuisilla raaka-aineilla, mm. maidolla, lihalla ja
viljalla. Näillä tärkeillä aloilla pitäisi pysyä valtakunnan
parhaiten kehittyvien alueiden tasolla, jolloin turvataan
maakunnan työpaikkoja ja
maaseudun rahavirtoja.

Valion Jyväskylän laitosten seiniä koristavat tietenkin lehmien kuvat. Suuret laitokset eivät pyöri päivääkään ilman lehmiä ja
jatkuvaa maitovirtaa, tunnustaa Antti Tukeva. Elintarvikeketju onkin Suomen tärkein hajautetun tuotannon verkosto.
Keski-Suomen maaseutu 2009
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Mihin pitäisi panostaa Keski-Suomen metsätaloudessa?

Ari Eini
Keski-Suomen metsäkeskus

- Puun energiakäyttö on iso
mahdollisuus, mutta puulle pitää löytää myös muita
uusia käyttökohteita, joissa
hyödynnetään suomalaisen
puukuidun lujuutta ja ainutkertaista ulkonäköä.
- Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja
puun hiilineutraalius ovat jatkossa suomalaisten valtteja.

Pauli Rintala
Metsänomistajien
Järvi-Suomi r.y.

liitto

- Metsänomistajien, päättäjien ja sidosryhmien metsätietämyksen (ml. aluetaloudellinen merkitys) lisäämiseen.
- Palveluiden, tuotteiden ja
markkinoiden kehittäminen
nykyistä enemmän metsänomistajien lähtökohdista.
- Hakkuut, taimikonhoito ja
kunnostusojitus voivat tarjota
nykyistä enemmän työtä.

Mihin pitäisi panostaa maaseudun muussa liiketoiminnassa?

Jouko Kahilainen
Keski-Suomen liitto

- Bioenergia on iso asia.
Myös matkailuun on uskottava. Siinä verkostoituminen
on tärkeä tapa edetä.
- Hyvinvointipalveluihin. Ylipäätään palveluyrittäjyys on
mahdollisuus maaseudulle.
Peruspalveluiden tuottamisessa ja turvaamisessa tarvitaan uusia ratkaisuja varsinkin syrjäisellä maaseudulla.

Risto Piesala
Keski-Suomen TE-keskus

- Olemassa olevien, käynnistymisestä ”selviytyneiden”
yritysten kehittämiseen ja
kasvuun. Uusien perustaminenkin on tärkeää, mutta sitä
on ehkä tuijotettu liikaa.
- Yrittäjien ja työntekijöiden
osaamiseen. Vaikka kiire painaakin, osaaminen ratkaisee
pitkässä juoksussa. Sitä kannattaa kehittää jatkuvasti.

Metso on Keski-Suomen maakuntalintu. Sellaisen voi löytää paitsi metsästä myös monien maakunnan organisaatioiden seinältä. Nämä metsot mittelevät Keski-Suomen metsäkeskuksessa Ari Einin johdolla.
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Sitra ja maaseutu
Sitra eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on
eduskunnan alainen, itsenäinen rahasto. Se pyrkii
edistämään yhteiskunnan hyvinvointia käynnistämiällä ja edistämällä systeemisiä, kokonaisvaltaisia muutoksia. Nyt Sitra on käynnistelemällä
sellaisia myös maaseudulla. Maamerkit-ohjelma
alkaa vuoden 2010 alussa ja kestää viisi vuotta.
Mitä on odotettavissa?

viestintä- ja verkostohankkeita, liiketoiminnan
kehittämistä sekä pääomasijoitusta. Maamerkit ei
kuitenkaan toimi samalla tavalla kuin monet maaseudulle tutut ohjelmat:
- Ohjelmaan ei ole määräaikaisia hakuja, vaan
otamme jatkuvasti vastaan ideoita ja työstämme
niistä parhaat ja ohjelmaan sopivat toteutuskuntoon yhteistyössä, kuvaa Hellström.

O

O

hjelmajohtaja Eeva Hellström paaluttaa ohjelman ydintä maaseudun muuttuvan merkityksen varaan:
- Tulevaisuudessa maaseudun merkitys sekä
korostuu että monipuolistuu. Nämä avaavat uusia
mahdollisuuksia.
Ohjelmassaan Sitra hakee vastauksia siihen,
kuinka maaseutu voi olla mukana viemässä eteenpäin isoja yhteiskunnallisia tavoitteita. Näitä ovat
esimerkiksi kestävä kehitys ja ihmisten yksilökohtainen hyvinvointi.
- Näissä asioissa on muutostarpeita, joissa
maaseudulla on annettaa koko Suomelle. Samalla
avautuu uusia mahdollisuuksia myös maaseudulle,
kuvaa Hellström.

O

hjelman sisältöä on työstetty yhdessä monenlaisten sidosryhmien kanssa. On järjestetty
kolme aluetyöpajaa ja verkkotyöpajassa asiaa on
päässyt takomaan kuka tahansa. Sitra on höristänyt korviaan monelle vinkille ja ajatukselle - ja aikoo tehdä niin jatkossakin:
- Olemme kiinnostuneita hyvistä ideoista. Haluamme oppia ja tehdä yhdessä. Kenelläkään ei ole
kaikkea tietoa, joten yhteistyötä tarvitaan, tunnustaa Eeva Hellström.
Jahka riittävät askelmerkit on saatu paikoilleen,
toiminta käynnistyy. Ohjelman käytössä on Sitran
normaali keinovalikoima, sama kuin muissakin
ohjelmissa: selvityksiä, kokeilu- tai demonstraatiohankkeita, ennakointi- tai strategiaprosesseja,

hjelmalla ei ole millimetrintarkkaa toimenpidelistaa. Sisältöjä haetaan ja täsmennetään
jatkuvasti oppivan ohjelmatyön hengessä:
- Ohjelmassa haetaan uusia malleja esimerkiksi
siihen, kuinka maaseutu voi edistää ihmisten yksilöllistä hyvinvointia ja millaisia kestävän kehityksen raamiin sopivia hajautettuja ratkaisuja luonnonvaraliiketoiminnassa on tarpeen ja mahdollista
toteuttaa.
Aikaa kalibrointiin on siis viisi vuotta. Jostakin
lähdetään liikkeelle ja suuntaa reivataan, jos tuuli
tyyntyy. Ohjelman ensimmäinen käsikirjoitus julkistetaan 3.2.2010.

A

siasta kiinnostunut voikin hyötyä parhaiten
Sitran Maamerkit-ohjelmasta seuraamalla,
mitä on tekeillä ja millaisia tuotoksia uunista alkaa
aikanaan putkahdella. Tämä onnistuu parhaiten
netissä: www.maamerkit.fi.
KUVA: SITRA

Eeva Hellström
Ohjelmajohtaja

Sitran tulevan Maamerklit-ohjelman sisältöä suunniteltiin otsa hiessä Varjolassa, Laukaassa 2. marraskuuta.
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KOKO-ohjelma
Näitä ohjelmia pakkaa olemaan nykyään niin
paljon etteivät tahdo sormetkaan enää laskuissa
piisata. KOKO-ohjelma on ”koheesio- ja kilpailukykyohjelma”. Se jatkaa AMO:n ja AKO:n viitoittamilla raiteilla. ESR, EAKR, maaseutuohjelma ja monet muut ovat sitten eri juttu.

K

eski-Suomessa pyörii kaksi KOKO-ohjelmaa
vuosina 2010-2013, toinen maakunnan keskusalueella ja toinen ”maaseutualueella” (ks. kartta). Keuruu on mukana Pirkanmaan kuvioissa.
KOKO-ohjelmia rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), maakuntaliitot ja kunnat. Uudistuva
maaseutu -ohjelman budjetti on yhteensä noin miljoona euroa.
Tällä rahalla voidaan toteuttaa esiselvityksiä ja
pilottihankkeita, tukea hankevalmistelua, tiedottaa
ja järjestää tapahtumia. Kaikilla näillä tähdätään
ohjelmalle asetetun päämäärän saavuttamiseen:
”Ohjelman tehtävänä on lisätä alueen kilpailukykyä ja tukea sen tasapainoista kehitystä. Keski-Suomen
maaseutualueiden ohjelmalla vahvistetaan maaseudun
uudistumista. Maaseudulla on osaamista ja voimavaroja, joita voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin.”

K

äytännön toimenpiteet jäsentyvät kolmen teeman (toimenpidekokonaisuuden) puitteisiin:
maaseutuasuminen, monialainen yrittäjyys maaseudulla ja osaavan työvoiman saatavuus. Näissä
asioissa alueella on sekä vahvuuksia että kehittämistarvetta.
Esimerkiksi monialaista yrittäjyyttä koskevan
teeman puitteissa voidaan toteuttaa seuraavanlaisia hankkeita:

- etsitään ja tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja potentiaalisia yrittäjiä,
- etsitään ja sovelletaan hyviä käytäntöjä maaseudun yritysten luovuus- ja innovaatio-osaamisen tukemiseen,
- etsitään ja tunnistetaan monialaisen yritystoiminnan
vaihtoehtoja ja malleja,
- tutustutaan maaseudun yrittäjyyttä tukevien teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kannustetaan
niiden käyttöönottoon,
- etsitään ja sovelletaan hyviä toimintatapoja ja -malleja
palveluiden organisoimiseksi ja tuottamiseksi.
Maaseutuasumisen saralla on mahdollista
muun muassa etsiä ja kokeilla maaseutuasumisen
uusia malleja ja vaihtoehtoja sekä edistää maaseutuasumiseen liittyvää yritystoimintaa. Maaseudun
työvoimakysymyksissä odotetaan puolestaan löydettävän uusia ratkaisuja vetovoima-, rekrytointija maallemuuttokysymyksiin.

O

hjelman voimavarat ovat pienet eikä se tuota
suuria ihmeitä. Sillä on kuitenkin vapausasteita erilaisten kokeilujen toteuttamiseen ja vaihtoehtojen tutkailemiseen. Hankkeiden valintakriteereissä painottuukin toimintamallien luominen.
KOKO-hankkeet tulevat olemaan rahamääräisesti
melko pieniä ja hallinnollisesti kevyitä käynnistyspanoksia. Se, jolla on jokin ohjelman teemoihin
sopiva ajatus, voi päästä sen avulla yhden askeleen
eteenpäin ja tarjota mallin muillekin.
Ohjelmaa hallinnoi AMO-ohjelman tapaan Viisari r.y. ja ohjelman sisältöä ohjaa ohjelmakoordinaattori. Yhteistyö- ja ohjausryhmissä pohditaan
linjauksia ja hankevalintoja.
Lue lisää: www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viisari_ry/koko
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ELY ja AVI
Ennen vanhaan sanottiin, että virkamiehen leipä
on pitkä, mutta kapea. Viime aikoina se on ollut
myös palasissa, kuten näkkileipä. Aluehallintoa
on uudistettu ja viranhaltijat ovat saaneet etsiä
uutta ekologista lokeroaan tiuhaan tahtiin.
Maatalouspiirit muuttuivat vuonna 1993 maaseutupiireiksi ja sitten vuonna 1997 työvoima- ja
elinkeinokeskusten (TE-keskusten) maaseutuosastoiksi. Ne organisoitiin vuoden 2009 alussa uuteen
kuosiin ja maaseudun yrittäjät löysivät tutun yhteyshenkilönsä työ- ja elinkeinokeskuksen maaseutu- ja energia -vastuualueelta. Tai jostakin muualta
matriisiorganisaation lokerosta. Vuoden 2010 alussa pannan vaihteeksi homma uusiksi.
Silloin syntyvät ELY:t ja AVI:t. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sulattavat yhteen
entiset TE-keskukset, tiepiirit, ympäristökeskukset ja lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastot. Aluehallintovirastot ottavat hoiviinsa puolestaan entisten lääninhallitusten muut tehtävät
sekä työsuojelupiirien tehtävät. Ne hoitavat myös
ympäristölupa-asiat. ELY:t hoitavat siis enemmän
politiikka- ja kehittämisasioita, AVI:t taas lupa- ja

valvonta-asioita.
ELY jakautuu kolmeen vastuualueeseen: 1)
elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infrastruktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat. Kullakin alueella on oma pomonsa ja
yksi heistä toimii koko ELY:n pomona. Keski-Suomen ELY:n ylijohtajaksi valittiin Juha S. Niemelä. Keski-Suomen ELY-keskus toimii helmikuusta
2010 lähtien yhdessä soitteessa Wanha lääni –kiinteistössä, Cygnaeuksenkadulla.
Sitä, mistä yksiköstä maaseudun yrittäjä tai
muu toimija löytää ystävänsä uudessa organisaatiossa, kannattaa etsiskellä netistä. Jos se siis toimii.
Ainakin TE-keskuksen virkamiehiltä katosi loppuvuoden melskeissä sähköpostilistoja. Toivottavasti
ei katoa koko porukka bittiavaruuteen...
Uudistus on joka tapauksessa merkittävä. Jahka viranhaltijoiden karttapohjoinen saadaan kalibroitua ja ekologiset lokerot ovat ojennuksessa,
asiakas saa palvelua ”yhdeltä luukulta”. Palveluita
on myös helpompi yhtenäistää, kun ne ovat yhden
organisaation sisällä. Niitä hoitavat pääosin tutut
henkilöt, ehkä uudella tittelillä varustettuina. Kannattaa tutkia netistä: www.ely-keskus.fi ja www.avi.fi.

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Aluehallintovirasto

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) maaseutujaosto kokoontui 9. lokakuuta Jämsän Hirvikartanossa tarkastelemaan maaseudun tilannetta ja pohtimaan maaseutuasumisen edistämiskeinoja aiheeseen sopivassa ympäristössä.
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