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Maaseutu ja luonnonvarat tarjoavat 
uusia kasvun mahdollisuuksia ja 
kestävää hyvinvointia suomalaisille 
ja suomalaiselle yhteiskunnalle. 

Maaseutu vastaa moniin asumista, vapaa-ajan-
viettoa ja hyvinvointia koskeviin tarpeisiin. Sa-
malla se voi palvella osana globaalien ilmasto-, 
energia- ja luonnonvarakysymysten hallintaa ja 
muodostua lisäarvoksi niihin liittyviin haastei-
siin vastaamisessa.

Taloudellista kestävyyttä ja elinvoimaa löytyy 
uusista maaseudulle tarjoutuvista mahdollisuuk-
sista ja uudesta vihreän talouden liiketoiminnasta: 
maaseutu voi omatoimisesti tarttua elinvoiman 
lähteisiin ja olla aktiivinen ja uudistuva toimija, 
joka kiinnittyy alue- ja toimialarajoja ylittäviin 
prosesseihin ja arvoverkkoihin. Maaseudun kestä-
vää kasvua vauhdittavat toimenpiteet esiteltiin 
syyskuussa Maaseutu kestävien ratkaisujen talou-
dessa -julkaisussa (Sitra 2012b). Toimenpiteet syn-
tyivät Sitran, Maa- ja metsätalousministeriön ja 
Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2011 käyn-
nistämän Maaseutu Suomi-strategiassa -prosessin 
tuloksena.

Kohti kysyntälähtöistä ajattelua

Suomella on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuu-
det löytää maaseudusta kestäviä kilpailu- ja kasvu-
tekijöitä ja ottaa niitä käyttöön (Hyyryläinen ym. 
2012). Kysyntälähtöinen ajattelu mahdollistaa 
uuden liiketoiminnan etsimisen ja luomisen ja 
toimii paikallisten talouksien elinvoiman ylläpitä-
jänä. Samalla maaseudun kaikkien voimavarojen 
käyttöönotto vahvistuu ja maaseutu jäsentyy yh-
teiseksi voimavaraksi sekä osaksi ylialueellisia ar-
voketjuja.

Kysyntä- ja ratkaisulähtöinen arvonluonti 
edellyttää kuitenkin uudistumista. Toimenpiteitä 
tarvitaan uudenlaisen liiketoiminnan, innovaati-
oiden ja vihreän talouden kasvualojen kuten lähi-
energian, lähi- ja luomuruoan sekä luontoa hyö-
dyntävien hyvinvointipalveluiden vauhdittami-
seen. (Sitra 2012b). Kehittämiskulttuuri uudistuu 
ensinnäkin kysyntälähtöisyydestä kumpuavasta 
ajattelusta, toiseksi uutta liiketoimintaa ja inno-
vaatiotoimintaa tukevista yhteistyö- ja toiminta-
malleista ja kolmanneksi uutta liiketoimintaa 
mahdollistavista rakenteista ja politiikkaohjelmis-
ta. Ajattelun taustalla on suomalaisen maaseudun 
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kaksi roolia: toimiminen globaalien kysymysten 
ratkaisijana ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaajana.

Maaseutu globaalin talouden 
haasteisiin vastaajana

Tulevaisuuttamme ja maaseudun merkityksiä 
muokkaavat globalisaatio, ikääntyminen ja kau-
pungistuminen. Liitymme kiinteästi maailmanlaa-
juisiin työnjaon prosesseihin, joissa sekä Suomen 
että Euroopan rooli on muuttumassa (Ahola & 
Palkamo 2009). Kansakuntien ja alueiden kilpailu-
edut kansainvälisissä arvoverkostoissa muotoutu-
vat uudelleen ja työ siirtyy helposti sinne, missä se 
saadaan tehtyä tuottavimmin – niin valtioiden vä-
lillä kuin alueellisestikin. Länsimaiden globaali 
painoarvo on pienenemässä samalla kun niiden 
velkaantuminen haastaa maailmanpoliittiset valta-
suhteet. Suomalaisen julkisen talouden kestävyys-
vajeeseen vaikuttavat ikärakenteen lisäksi ennenai-
kainen eläköityminen, työttömyys ja nuorten syr-
jäytyminen.

Samanaikaisesti kilpailu vähenevistä luonnon-
varoista kiihtyy (esim. Froggatt & Glada 2011). 
Öljyn ohella kamppaillaan esimerkiksi metalleis-
ta, fosforista tai muista ravinteista sekä vedestä ja 
viljelykelpoisesta maasta. Myös ilmastokysymyk-
set ja hiilijalanjäljen pienentäminen nousevat en-
tistä merkityksellisemmiksi. Globaalissa taloudes-
sa ennakoimattomien tapahtumien ja ääri-ilmöi-
den tiheys ja vaikutus kasvavat, jolloin niihin 
varautumisen ja huoltovarmuuden merkitys li-
sääntyvät. Globaalitalouden haasteisiin vastaami-
sessa keskeiseksi tarpeeksi ja kehittämiskohteeksi 
nousevat tulevaisuusosaaminen ja tulevaisuuden 
trendien tunnistaminen.

Kohti käyttäjä- ja ihmislähtöistä 
toimintaa

Uuden kysyntälähtöisen liiketoiminnan synnyttä-
miseen tarvitaan nykyistä käyttäjälähtöisempiä ra-
kenteita ja osallistavia menetelmiä. Tuotteiden ja 
palveluiden kehittämisen keskiöön nousevat kulut-
tajien arjen käytänteiden tunnistaminen ja tunte-
minen (Vargo & Lunch 2008; Schau ym. 2009) 
sekä omien markkinoiden uudelleen määrittämi-

nen ja uusien luominen (esim. Kim & Mauborge 
2005). Kulutuskäyttäytymisessä markkinat pirsta-
loituvat ja käytänteet muuttuvat (esim. Halava & 
Pantzar 2010). 

Perinteisten ikä-, sukupuoli- tai asuinpaikka-
roolien merkitys pienenee ja niiden sijaan ihmisillä 
on useita rooleja. Henkilö voi tilanteesta riippuen 
olla perheenäiti, ympäristöaktivisti, yrittäjä tai jo-
tain muuta. Tämän vuoksi myös kulutus on entistä 
enemmän aika-, paikka- ja tilannesidonnaista ja 
muuttuvaa. Samanaikaisesti raja palvelun tuottaji-
en ja kuluttajien välillä hämärtyy asiakkaiden olles-
sa usein osa palveluprosessia. Asiakkaat voivat jopa 
itse tuottaa tietyn osan palveluista tai luoda palve-
lutapahtumia yhdessä palvelun tuottajien kanssa.

Myös yhteisöllisyys muuttuu. Se ei ole enää 
paikkaan sidottua, vaan yhä useampi elää, harras-
taa ja tekee työtä monipaikkaisesti samalla kun hei-
moistuminen tapahtuu enenevässä määrin verkos-
sa (esim. Haukkala 2011; Sitra 2011). Internet, 
sosiaalinen media ja kulutuksen ympärille rakentu-
nut yhteisöllisyys antavat kuluttajille valtaa (Praha-
lad & Ramaswamy 2004) ja sosiaalisen median 
suositukset vaikuttavat yhä enemmän ostopäätök-
siin. Internetin käytöstä on tullut jokapäiväistä jo 
neljälle viidestä suomalaisesta. Myös vanhemmat 
ikäluokat ovat siirtymässä sähköisten välineiden 
käyttöön. Eniten eli noin 10 prosenttiyksikköä 
vuodessa netin käyttö kasvaa 65–74 -vuotiaiden 
ryhmässä. Tällä hetkellä heistä 50 prosenttia käyt-
tää nettiä päivittäin (Tilastokeskus 2012).

Yrittäjyyttä ja yhteistyötä tukevan 
ilmapiirin edistäminen

Kysyntälähtöinen arvonluonti ja käyttäjälähtöisten 
konseptien kehittäminen vaativat muutoksia yh-
teistyö- ja arvoverkostoissa. Uudistumiseen kuulu-
vat myös toimiala- ja aluerajat ylittävä yhteistyö ja 
yhteiskehittäminen. Uusia toimijoita ja kuluttajia 
törmäyttävien foorumien kautta on mahdollista 
vahvistaa alueen sosiaalista ja osaamispääomaa. 
Verkottumisen ja ideoinnin siirtyessä enenevästi 
virtuaaliympäristöihin onkin huolehdittava maa-
seudun kytkeytymisestä näihin avoimiin innovaa-
tioverkostoihin. Esimerkiksi yhteisöllisesti toimi-
vaa sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää käyttäjä-
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lähtöisten palveluiden yhteiskehittelyssä sekä 
yrittäjien ja kuluttajien välisessä vuoropuhelussa 
(Sitra 2012a).

Yrittäjyyden rooli on keskeinen liiketoiminnan 
synnyttämisessä, koska siinä tarvitaan rohkeita ir-
tiottoja ja edelläkävijöitä, jotka syttyvät uusille 
mahdollisuuksille, etsivät uusia yhteistyön ja teke-
misen malleja sekä heittäytyvät yhteistyöhön yli 
rajojen. Kuluttajan arkeen arvoa luovat ratkaisut 
rakentuvat erilaisissa verkostoissa palveluja yhdis-
tämällä. Tähän tarvitaan osallistavia menetelmiä, 
kuten esimerkiksi palvelumuotoilun työkaluja, joi-
den avulla voidaan tunnistaa asiakkaan arjen ja 
kestävän hyvinvoinnin käytänteitä sekä kehittää 
niitä yhdessä käyttäjien kanssa (Heiskanen ym. 
2007; Tuulaniemi 2011).

Kysynnän ja tarjonnan välittämisessä voidaan 
tarvita myös niin sanottua palveluintegraattoritoi-
mintaa. Palveluintegraattori yhdistää palvelut, te-
kijät ja asiakkaat sekä toimii asiakkaalle rajapinta-
na palveluihin. Näin asiakas voi asioida vain yh-
den tahon kanssa. Uuteen kannustamisessa 
tarvitaan kannustavaa  neuvontaa antamaan näke-
myksiä toimintaympäristön ja kulutustrendien 
suunnista sekä konkreettista apua ideoiden eteen-
päin viemiseksi.

Uusi syntyy uskalluksesta tehdä toisin ja sen 
synnyttäminen vaatii kokeiluja (Sitra 2012). Yri-
tyksillä on taipumusta tarjota samanaikaisesti lii-
kaa sellaista, mitä suurin osa asiakkaista ei tarvitse, 
ja liian vähän sitä, mitä yksittäinen asiakas oikeasti 
tarvitsisi (Tuulenmäki 2010). Kokeilu on ideaa 
seuraava nopea, päivässä tai muutamassa viikossa 
toteutettava idean testaus, jonka avulla voidaan 
pienellä panostuksella, nopeasti selvittää, miten jo-
kin asia voitaisiin tehdä toisin. Perinteinen liiketoi-
minnan suunnittelu lähtee siitä, että yrityksen toi-
mintaympäristö on annettu ja yrityksen tehtävänä 
on tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia. Toi-
mintalähtöinen liiketoiminta lähtee omien voima-
varojen tunnistamisesta, minkä jälkeen ulkopuo-
lelta tarvittavat voimavarat ja osaaminen verkote-
taan yhteen. Idean kehittämistä ja kokeiluja 
jatketaan edelleen yhdessä toimijoiden ja asiakkai-
den kanssa (Nenonen ym. 2010).

Innovoinnista arvonluontiin

Ideoista voi kehittyä menestyviä innovaatioita, jos 
ne ovat sosiaalisesti houkuttelevia. Ihmiset ovat 
harvoin kiinnostuneita yksittäisistä tuotteista tai 
teknologioista. Sen sijaan he ovat ennemminkin 
tuotteiden ja palveluiden sekakäyttäjiä. Innovaati-Innovaati-
oiden kehittämisessä tuotelähtöisen ajattelun si-
jaan kiinnostuksen kohteena tulisi olla se, minkä 
arkipäivän ongelman innovaatio, kuten teknolo-
gia, ratkaisee tai millaista arvoa se luo käyttäjälleen. 
Ratkaisevaa ei ole pelkästään innovaatioiden tuot-
taminen (Ruckenstein ym. 2011).

Menestyäkseen innovaatioiden on oltava sosiaa-
lisesti kannattelevia, hyväksyttäviä ja houkuttele-
via. Innovatiiviset yritykset suuntautuvatkin tuot-
teita ja palveluja yhdistäviin palvelukonsepteihin, 
joissa kiteytyvät ongelmien kokonaisratkaisut. Sa-
malla monimutkaiset, systeemiset kilpailuedut 
ovat kestävämpiä kuin edut, jotka perustuvat yksit-
täiseen kapeaan innovaatioon. Toimiva liiketoi-
mintaekosysteemi on myös vaikeampi kopioida 
kuin yksittäinen teknologinen innovaatio.

Uusia toimijoita törmäyttävät foorumit mah-
dollistavat toimiala- ja aluerajat ylittävien yhteis-
työ- ja kumppanuusverkostojen syntymisen. Inno-
vaatioyhteisöt, -foorumit ja -ympäristöt edistävät 
uutta luovien ratkaisujen syntymistä, koska ne 
mahdollistavat kysyntälähtöisten palveluiden ide-
oinnin ja yhteiskehittämisen käyttäjien kanssa. 
Ratkottavat haasteet voivat liittyä muun muassa 
maaseudun yrittäjyyteen, innovaatioihin, lähide-
mokratiaan tai kansalais- ja kylätoimintaan (Sitra 
2012a). Tästä esimerkkinä on MaaseutuHub, jossa 
eri alojen toimijat aktivoituivat käyttäjälähtöisesti 
yhteiskunnallisten ja teknologisten oivallusten syn-
nyttämiseen.

Mahdollistavat rakenteet

Uuden liiketoiminnan onnistumisen tueksi tarvi-
taan mahdollistavia ja kannustavia rakenteita sekä 
joustavampia rahoitusvälineitä kokeiluille. Hallin-
nollisesti keveämpiä rahoitusratkaisuja ovat esi-
merkiksi kokeiluraha ja ideoiden kokeiluun ja tes-
taukseen sopivat riskirahoitusvälineet. Esitellyissä 
toimenpiteissä kokeiluraha nähdään keskeisenä 
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välineenä kestävälle kasvulle ja uuden luomiselle, 
sillä se mahdollistaa pienten yritysten riskinottami-
sen ja kehitystyön kevyen liikkeelle lähdön. Rapor-
tin mukaan uudelta vihreän talouden yritystoimin-
nalta tulisi vähentää hallinnollisten rajojen aiheut-
tamia esteitä ja kehittää ohjauskeinoja vihreistä 
ratkaisuista palkitseviksi. Verotuksella esimerkiksi 
tulisi edistää sekä uusiutuvaa energiaa, kuten bio-
kaasua, hyödyntävien että vähäpäästöisten ajoneu-
vojen käyttöä. Myös pienimuotoinen uusiutuvan 
energian tuottaminen tulisi sallia ja poistaa sen ja-
kelun esteet.

Kannustava hallinto mahdollistaa kestävän kas-
vun vauhdittamisen. Käyttäjälähtöiset sähköiset 
asiointipalvelut nähtiin tärkeinä sekä hallinnollisen 
ja ajankäytöllisen tehostumisen, elinvoimaisuuden 
vahvistumisen, sujuvuuden että yrittäjyyteen kan-
nustamisen kannalta. Palvelumuotoilun keinoja 
hyödyntämällä myös hallinnon palvelupolkuja voi-
taisiin parantaa siten, että ne vastaisivat entistä pa-
remmin käyttäjien toiveita.

Maaseudun tulevaisuuden mahdollisuuksien 
toteutumista ei tule raportin mukaan rajata vain 
maaseutupolitiikan ohjelmavalikoimassa toteutet-
tavaksi, vaan sen tulisi olla koko yhteiskuntaa kos-
keva strateginen ja poliittinen kysymys ja kuulua 
lähes poikkeuksetta kaikkiin politiikanaloihin. Pe-
rimmiltään kyse on laajemmasta kehittämispolitii-
kan kulttuurisesta muutoshaasteesta (Hyyryläinen 
ym. 2012).

Hajautetuista lähiratkaisuista 
uutta liiketoimintaa

Maaseudun uudet mahdollisuudet syntyvät tuote- 
ja toimialoja ylittävistä ratkaisuista, jotka voivat 
kohdistua yksittäisten ihmisten tai globaalien yh-
teiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastokysy-
mysten ratkaisuihin. Globaalin ja keskitetyn rin-
nalla paikallinen ja hajautettu täydentävät toisiaan. 
Hajautetut lähiratkaisut voivat muodostua uudeksi 
vihreän talouden liiketoiminnaksi, joka luo hyvin-
vointia ihmisille, yhteiskunnalle ja paikallistalouk-
sille (esim. Kotkin 2010). Luonto ja luonnonvarat 
luovat niin aineellisia kuin aineettomia tuotannon-
tekijöitä ja mahdollistavat kestävän kehityksen 
mukaisia hajautettuja, paikallisia tai alueellisia vih-

reän talouden ratkaisuja ja niitä yhdistävät mallit. 
Näissä voivat yhdistyä samanaikaisesti esimerkiksi 
rakennusmateriaalien, energian ja ruoan tuotanto 
sekä jätevirtojen käsittely (Luoma ym. 2011).

Luonnonvarapohjainen liiketoiminnan kasvu 
edellyttää kestävään kehitykseen perustuvia, aidos-
ti asiakaslähtöisiä ratkaisuja, yritys- ja toimialaver-
kostoja, uusia liiketoimintakonsepteja ja korkeam-
man jalostusarvon palveluinnovaatioita. Uusia 
mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi käyttäjä-
lähtöiset paikalliset lähienergian kokonaisratkai-
sut. Nämä voivat syntyä yhden tai useamman käyt-
täjän yhteisistä energiaa säästävistä toimenpiteistä 
tai uusiutuvan energian lähteiden kuten pienten 
tuuli-, aurinko- ja biovoimaloiden paikallisesta 
hyödyntämisestä. Lähi- ja luomuruoan liiketoi-
minnan edistämisessä yhdeksi painopisteeksi esi-
tettiin logistiikkaratkaisuja, jotka mahdollistavat 
nykyistä paremman tuotteiden saatavuuden.

Arvonmuodostus perustuu yhä enemmän ai-
neettomiin ominaisuuksiin sekä niiden yhdistämi-
seen erilaisiin fyysisiin tuotteisiin, laitteisiin, tek-
nologioihin tai ohjelmistoihin. Näin myös luon-
toon ja maaseutuun liittyvät merkitykset ja 
aineettomat arvot, kuten hiljaisuus, maisema tai 
luonnon psyykkiset ja fysiologiset terveysvaikutuk-
set (Nilsson ym. 2011), voivat luoda mahdolli-
suuksia uusille palvelukokonaisuuksille. Vaikka 
luonto on suomalaisille tärkeä, sen terveys- ja hy-
vinvointivaikutuksia on hyödynnetty vasta vähän 
osana terveys- ja hyvinvointipalveluja. Käyttäjille 
tällainen lisäarvo luodaan yhä useammin monen 
toimijan muodostamissa hajautuneissa arvover-
koissa (Sitra 2012b).

Kohti edelläkävijyyttä

Kysyntälähtöiseen kehittämiseen ei riitä pelkäs-
tään puhe, vaan tarvitaan näkijöitä, tekijöitä ja 
mahdollistavia rakenteita. Luomalla lisäarvoja 
voimme rakentaa kestävää, tulevaisuudessa me-
nestyvää Suomea ja huomioida nykyistä parem-
min niin taloudelliset, ekologiset kuin sosiaaliset 
näkökulmat kestävyyttä. Kysyntälähtöisyydellä 
voidaan vauhdittaa liiketoiminnan lisäksi myös 
uudenlaisia palvelujen käyttöön perustuvia kulu-
tustottumuksia, energiaomavaraisuutta tai luon-
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tolähtöistä hyvinvointia. Kysynnän luomisessa 
merkitykselliseksi muodostuu se, kuinka hyvin 
tuotteet ja palvelut ovat käyttäjien löydettävissä 
ja saavutettavissa. Internetin ohella älypuhelimi-
en rooli tiedon välittäjänä kasvaa jatkuvasti. Yhä 
useammin yritysten ja palvelujen odotetaan löy-
tyvän esimerkiksi TripAdvisorista, Yelpistä tai 
muista matkapuhelinsovelluksista.

Suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet ottaa 
käyttöön maaseudun kestäviä kilpailu- ja kasvute-
kijöitä, jotka luovat uusia mahdollisuuksia paikas-
ta riippumatta. Perimmältään kysymys on kult-
tuurinen. Se, millaisiin toimenpiteisiin eri toimijat 
tarttuvat maaseutuun kohdistuvaan, uuteen ky-
syntään vastaamiseksi, muovaa myös maaseudun 
roolia Suomen menestysstrategiassa. Ihmis- ja 
käyttäjälähtöinen kehittämisote lähtee osaavista 
ihmisistä, mutta he tarvitsevat tuekseen ympäris-
töjä, joissa uusiin toimintatapoihin ja nopeisiin 
kokeiluihin kannustetaan ja myös epäonnistumi-
set sallitaan.
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