
Erityisesti valtamediat Helsin-
gin Sanomat ja Yleisradio ovat 
viime aikoina julkaisseet run-
saasti uutisia, joissa maaseudul-
la on tulevaisuudessa vain kak-
si kehityskuvaa: taantuminen ja 
tyhjentyminen tai muuttumi-
nen luonnonsuojelualueeksi.

Kuvat on kehystetty suoravii-
vaisilla trendiennusteilla tai ku-
vauksilla maaseutuväestön aihe-
uttamista palveluntuotantokus-
tannuksista ja ympäristöhaitois-
ta. Uutisointi osoittaa ymmär-
ryksen puutetta sekä mennei-
syydestä että tulevaisuudesta.

Maaseutu on kaupunkien äi-
ti. Kaupungit ovat syntyneet, 
kun työn tuottavuus alkutuo-
tannossa on vapauttanut työ-
voimaa muihin elinkeinoihin, 
elintaso on tämän ansiosta 
noussut ja mahdollistanut yksi-
tyisen ja erityisesti julkisen pal-
velutuotannon kasvun.

Ellei historiaa ymmärrä, tu-
lee kaupungistumisen siuna-
uksellisuudeksi luettua pelk-
kää elinkeinorakenteen muu-
tostakin.

Maaseudun tuotannollisen 
toiminnan tarvitsema ihmis-
määrä ei tulevaisuudessa enää 
juurikaan vähene. Kaupun-
git joutuvat hakemaan kasvua 
muualta kuin maaseudun työ-
voimavirrasta, maaseudun tuo-
tannollisen toiminnan arvoket-
jujen osista ja yhteiskunnan ra-
hoittamasta keskuksiin sijoit-
tuneesta hallinnosta.

Suomen nuoret kaupungit 
joutuvat itsenäistymään maa-
seutu-äidin helmoista, koska 
äidillä on omia asioita hoidet-
tavanaan.

Suuret  
haasteet
Lähitulevaisuudessa ihmiskun-
ta joutuu hakemaan ratkaisu-
ja moniin yhteisiin haasteisiin, 
jotka liittyvät tuotantoon, re-
sursseihin ja ihmisiin.

Ratkaisut hämmästyttävän 
moneen haasteeseen löyty-
vät maaseudulta, koska kaikki 
luonnonvarat sijaitsevat siel-
lä. Maataloustuotantoa pitäi-
si lisätä 60 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä ruokaturvan 
takaamiseksi, ja energiantuo-
tannossa siirrytään aikanaan 
öljytaloudesta biotalouteen.

Ilmasto, politiikka ja talous 
luovat epävarmuutta ja vaihte-
luita, jotka vahvistavat omava-
raisuus- ja huoltokykyajattelua 
sekä yksilöiden että kansakun-
tien tasolla.

Maaseudun toiminnot ovat 
kuitenkin hajallaan, minkä 
vuoksi toiminnan koordinoin-
ti ja mittakaavaetujen saavut-
taminen edellyttää esimerkiksi 
maitoketjun kaltaisia verkosto-
maisia ratkaisuja.

Maaseutu ei reagoi kvartaali-
talouteen. Eläinkanta muuttuu 
hitaasti eikä luonnonvarojen 
tuottoa voi säädellä kuten ko-
netta; luonnonolotkin vaikutta-
vat. Samalla maaseutu on sään-
telyn kahlitsema.

Luonnonvarat, ruoka ja ener-
gia ovat strategisia voimava-
roja, joihin yhteiskunnalla on 
erityinen intressi. Lisäksi maa-
seudusta on tullut vähemmis-
tö, joka joutuu mukautumaan 
kaupunkilaisten enemmistön 
unelmiin, pelkoihin, tarpeisiin 
ja valtaan.

Maaseudun  
tulevaisuudet
Maaseutualueilla on monta 
vaihtoehtoista tulevaisuutta. 
Luonnonvarat ovat niiden yti-
messä.

Suomen kansantalous on 
edelleen hyvin riippuvainen 
luonnonvaroista ja esimerkiksi 
biotalouden osuus viennistä on 
neljännes. Jos luonnonvarojen 
kysyntä ja arvo vastoin odotuk-
sia laskee lähitulevaisuudessa, 
julkisen talouden ohentamis-
tarve kasvaa huomattavaksi.

Tässä selviytymistaloudessa  
maaseudulle jää kilpailuky-
kyisiä tuotanto- ja palvelusaa-
rekkeita, jotka toimivat ilman 
julkista tukea. Muu maaseutu 
kuihtuu. Tulevaisuuskuva on 
rakenteensa osalta nykyisen 
aluekehityksen jatkumo.

Jos globalisaatio vahvistuu 
kansallisvaltioita selvästi vah-
vemmaksi voimaksi, tuloksena 
on toisenlainen kilpailutalous.  
Hyödyn luonnonvarojen kysyn-
nän kasvusta korjaavat kansain-
väliset suuryritykset ja pääoma-
sijoittajat.

Hyödyt ja haitat kohdentuvat  
eri alueille ja eri toimijoille. 
Maaseudun toimijoille on tar-
jolla halpatyötä pelloilla, met-
sissä, kaivoksissa ja ensiasteen 
jalostuksessa. Tulevaisuuskuva 

on ohentuvan paikallisen omis-
tajuutensa osalta nykyisen  
kehityksen jatkumo.

Jos yhteiskuntapolitiikassa 
ratkaistaan ensisijaisesti ympä-
ristöllisen kestävyyden ongel-
maa kaupunkilaisten enemmis-
tön ehdoilla, päädytään museo-
maaseutuun.

Talous nojaa palveluihin ja 
kaupunkeihin. Resurssien suo-
jelun vuoksi kaikki luonnonva-
rojen käyttö on luvanvaraista. 
Maaseutu on suuri perinnebio-
tooppi, jossa suojelu- ja virkis-
tysalueita sekä perinnemaise-
mia ylläpidetään valtio tuella. 
Tulevaisuuskuva on hallinnan 
osalta nykyisen sääntelykehi-
tyksen jatkumo.

Jos luonnonvarojen kasvavan 
niukkuuden ja kestävyyden on-
gelmat ratkaistaan yhtä aikaa, 
maaseudun tulevaisuus voi olla 
hajautunut biotalous. Se perus-
tuu lähiratkaisuihin, teknologi-
seen edelläkävijyyteen ja yrittä-
jyyden edistämiseen. Talot läm-
piävät bioenergialla ja autot liik-
kuvat biopolttoaineella, jolloin 
hajautunut yhdyskuntarakenne 
ei ole ympäristöongelma.

Tässä osallisuustalouden il-
mentymässä myös maaseudun 
toimijat saavat reilun osuuden 
luonnonvarapohjaisista arvo-
ketjuista. Tulevaisuuskuva on 
tuotantonsa osalta nykyisen 
osaamis- ja teknologiavetoisen 
maa- ja metsätalouden arvo-
ketjun jatkumo.

Valintojen  
tärkeä rooli
Mikä rooli maaseudulle halu-
taan yhteiskunnassa asettaa? 

Määritelläänkö sitä ensisijai-
sesti aluerakenteen, omistajuu-
den, hallinnan vai tuotannon 
kautta? Keiden tarpeisiin maa-
seutu vastaa: kaupunkilaisten, 
sijoittajien, aatteiden ja ideolo-
gioiden, maalaisten?

Yhteiskunta on jättänyt tä-
män pohdinnan kokonaan te-
kemättä 1980-luvun jälkeen. 
Toimettomuuden hedelmät nä-
kyvät nyt. Maaseutu on erilais-
ten ideologioiden ja poliittisten 
intohimojen temmellyskenttä, 
jossa isot ja pienet asiat mene-
vät jatkuvasti sekaisin.

Maaseudun omat toimijat 
vaikuttavat lannistuneilta. Tu-
kieurojen laskeminen vie pää-
huomion, ja maaseudun kehit-
tämisessäkin euron kustannuk-
sen tukikelpoisuuden selvit-
täminen saa työllistää päivän 
hallintoa ja kaksi varsinaista 
toimijaa.

Suomi säätelee maaseutunsa 
hengiltä ja taloutensa kuralle. 
Koska isot kuvat puuttuvat, yri-
tykset nousta sääntelyn, tukien 
ja alistuneisuuden suosta ovat 
satunnaisia ja irrallisia.

Maaseudun tulevaisuudesta 
tarvitaan ennakkoluulotonta, 
tulevaisuuteen suuntautuvaa ja 
ratkaisukeskeistä tutkimusta ja 
keskustelua.

Maaseudun toimijoiden on 
tehtävä tulevaisuuskuvansa it-
se. Muuten niitä tekevät muut, 
ja silloin ne voivat perustua us-
komuksiin tai menneisyyteen.
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