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Pääkirjoitus

Y

tarkoitetaan itse asiassa maaseudun muuta liiketoimintaa. Taustalla häilyy vielä ”sivu- ja liitännäiselinkeinojen” pitkä varjo, vaikka moni
maaseutuyritys pyörittää kuusinumeroista liikevaihtoa. Jos yrittäjyyspolitiikan käsite on hämärä, maaseutuyrittäjyyden käsite on suorastaan pimeä ja jäänne 80-luvun todellisuudesta.

rittäjyys on tapetilla jatkuvasti ja melkein
kaikkialla: hallitusohjelmissa, hallituksen
politiikkaohjelmissa, alueiden kehittämisohjelmissa, visioissa ja strategioissa. Se on patenttiratkaisu moniin pulmiin: kansainväliseen kilpailukykyyn, väestön ikärakenteeseen, alueen
elinvoimaisuuteen ja puuttuvien palveluiden
tuottamiseen.

K

rittäjyyden edistäminen yhteiskunnan
toimesta voidaan nimetä yrittäjyyspolitiikaksi. Mitä se sitten oikein onkaan? Kun
ohjelmapergamentteja alkaa tutkia tästä näkökulmasta, alkaa pian epäillä joko näkö- tai käsityskykynsä hämärtymistä. Toimenpidelistat
ovat pitkiä kuin gorillan käsivarret: yrittäjyyskasvatus, starttiraha, kyläkauppojen tukeminen, verotuksen virittäminen, johtamisosaamisen parantaminen, kotitalousvähennys,
sosiaaliturvan parantaminen, yrityspalveluiden kehittäminen, työvoiman saatavuuden turvaaminen.

äsitteet ovat kuitenkin tärkeitä. Niillä hallitaan ja jäsennetään todellisuutta. Ne ohjaavat ajattelua ja toimintaa. Yrittäjyys on tietynlaista toimintaa tai käyttäytymistä, joka voi
liittyä mihin tahansa liiketoimintaan. Maatalous, metsätalous, jalostus ja palvelut ovat
kaikki maaseudun liiketoimintaa ja siksi yrittäjyys koskee kaikkia niitä. Voisiko ”maaseutuyrittäjyys” -sanan kieltää jollakin direktiivillä? Ruvettaisiin puhumaan vain maaseudun
liiketoiminnan eri muodoista? Ja kannattaisiko yrittäjyys irrottaa kaikenlaisista hörhelöistä
ja etuliitteistä omaksi politiikan ja edistämisen
kohteekseen: ihmisiin liittyväksi asiaksi?

M

N

Y

äitä teemoja tutkaillaan tässä järjestyksessään toisessa Keski-Suomen maaseudun vuosikatsauksessa. Julkaisun tuottamista
ovat olleet (edelleen) henkisesti valmiita rahoittamaan Keski-Suomen ELY-keskus, KeskiSuomen liitto ja Keski-Suomen Maataloussäätiö. Lämmin kiitos rahoittajille! Toivottavasti
katsaus antaa virikkeitä ja ajattelun aineksia
kaikille maaseudulla toimiville ja siitä kiinnostuneille!

aaseudun osalta yrittäjyys liitetään erityisesti sen eri ilmenemismuotoihin:
hevosyrittäjyyteen, lämpöyrittäjyyteen, palveluyrittäjyyteen, koneyrittäjyyteen, hoivayrittäjyyteen, naisyrittäjyyteen, kulttuuriyrittäjyyteen. Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmassa yrittäjyys on mainittu 60
kertaa ja sille on annettu 11 ilmenemismuotoa.
Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa se
on mainittu peräti 97 kertaa 13 eri inkarnaationa.

Y

rittäjyys on toki monimuotoista ja monenlaisten vaikutusvoimien temmellyskenttää, mutta yhteiskunnan hyvä tahto näyttää levinneen sille kentälle kuin Hujasen eväät.
”Yrittäjyyspolitiikka” kohdistuu vaihtelevasti
toimintaympäristöön, yrityksiin, liiketoimintaan ja yrittäjään henkilönä. Maaseudun osalta näyttää usein siltä, että tietyn liiketoiminnan
tukeminen on sama asia kuin yrittäjyyden edistäminen. Onkohan asia näin?

U
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sein maa- ja metsätaloutta pidetään eri
asiana kuin ”maaseutuyrittäjyyttä”, jolla
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Yrittäjyyspolitiikan kohteet?
MENNEISYYS

Tunnetut
ongelmat

Tunnetut
vaihtoehdot

Tunnetut
ratkaisut

Tulevaisuutta ei voi tietää. Se täytyy arvata tai kokeilla, mitä tuleman
pitää. Arvaaminen on yrittäjän tehtävä. Sitä yrittäjä ei voi delegoida
yrittäjä- tai tuottajayhdistykselle, Keski-Suomen liitolle tai ELY-keskukselle.
Yrittäjän täytyy arvata, kuinka hänen tarjouksensa markkinoille
otetaan lopulta vastaan. Onko sille edes tarvetta? Riittävätkö omat
rahkeet tulevaisuuden tekemiseen? Onko pelivaraa, jos ensimmäinen
arvaus ei mene kohdalleen?
Aineksia näihin arvauksiin voi ammentaa menneisyydestä. Joiltakin osin menneisyys pätee varmasti myös tulevaisuudessa, ainakin
vähän aikaa. Miltä osin - se täytyy arvata. Yrittäjien tärkeimpiä tietolähteitä ovat useimmin toiset yrittäjät, mallit. Schumpeter kuvasikin
yrittäjiä parveksi, joka laskusuhdanteessa korvaa vanhentuneet ja tehottomat rakenteet ja synnyttää nousukauden.
Eri ihmisillä on erilaisia arvauksia. Joku luottaa laskelmiin, toinen
rohkaistuu naapurin selviytymisestä, kolmas astelee pankinjohtajan
puheille horoskooppiin perehdyttyään. Yrittäjä toimii kuin lääkäri:
tutkii oireita ja vihjeitä, jotka kertovat omasta toimintakyvystä ja toimintamahdollisuudesta.
” Yrittäjä toimii kuin lääkäri: tutkii oireita ja vihjeitä, jotka kertovat omasta toimintakyvystä ja toimintamahdollisuudesta.”
Eri ihmisillä on myös erilainen luottamus omiin arvauksiinsa. Joku
ei toimi ennen kuin papareissa on leimoja enemmän kuin DDR:ssä
käyneillä passissaan, toinen tekee tarvittavat paperit jälkikäteen. Joillakin onnistumisen halu on niin polttava, että vaarasta kertovat vihjeet työnnetään sivuun tekemisen tieltä. Joitakin ilmeinen riski jopa
kiehtoo: riski antaa maun koko elämälle.
Ihmisten enemmistölle riskin pienentäminen helpottaa sitoutumista epävarmaan tulevaisuuspolkuun. Jos osan riskistä kantaa kanssayrittäjä tai peräti yhteiskunta, yöt voi nukkua huolettomammin.
Sitoutumisen kynnystä onkin höylätty matalammaksi monenlaisten
tukien avulla. Jos takataskuun on kertynyt muutakin kuin kauppakuitteja, askel konekauppaan on luonnollisesti kevyt. Myös kulttuuri
vaikuttaa voimakkaasti riskipitoisen valinnan tekemiseen. Jos Teboilin baarissa povataan varmaa konkurssia, kaivinkoneen ostamista
täytyy vielä tuumiskella.
Tuntemattomaan pimeyteen päättyvän polun päätä tutkitaan järjen
ja tunteen kanssa. Onko tässä nyt se tekemisen paikka? Mitä anoppi
sanoo? Vihertyykö naapuri kateudesta? Miten hyvältä kuutoskoneen
hyrinä tuntuukaan selkäpiissä. Kokemus ruokkii yrittäjyyttä: kerran
tietä taittamaan lähtenyt löytää uusia polkuja - ja eihän niitä muuten
voi löytääkään.
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Kun tietty polku on valittu, katuvalot sen varrella näyttävät tietä jonkin matkaa eteenpäin. Matka taittuu ja kokemus karttuu. Jos arvaus
on ollut hyvä ja valinta oikea, voi tulla menestystäkin. Loppuvuonna
verotietojen ilmestymisen aikoihin voi pukata kylmää hikeä pintaan,
kun joku voi ruveta solvaamaan rikkaaksi. Vaikka oma menestys olisi
sadan sattuman summa, menestyksen neste voi virrata myös omaan
nuppiin ja alhainen maailma alkaa näyttää kullankeltaiselta. Jos arvaus on mennyt pieleen, markkinat kadonneet tai kone uponnut suohon, epäonnistumisen kalkki voi olla karvas. Teboilin baarissa todetaan pontevasti ”että mitäs minä sanoin”.
Joskus tulee priimaa, joskus sutta ja sekundaa. Syitä molempiin
voi löytyä yrittäjästä, markkinoista, yhteiskunnasta ja kanssaihmisistä, joskus luonnonoloistakin. Ei tullutkaan lunta. Eukko/ukko lähti. Pankinjohtajan tiimalasista loppui hiekka. Terveys petti. Kylällä
puhuttiin huonoista hitsaussaumoista. Tai sitten kaikki vain meni
nappiin. Menestyksen syitä on usein vaikeampi tunnistaa kuin epäonnistumisen syitä.
Jotakin tuollaistahan se yrittäjyys on. Arvaamista. Polun valitsemista
ja sen kulkemista. Kokeilemista. Riskiä ja oppimista. Tulevaisuuden
tunnustelemista.
Jos tuollainen toiminta - sen kohteesta riippumatta - otetaan politiikan ja edistämistoimenpiteiden kohteeksi, mitä silloin pitäisikään
tehdä. Jotta yrittäjyyttä voisi edistää, sitä täytyy ymmärtää. Yrittäjyys ei ole vain itsensä työllistämistä, tietyn työllisyysstatuksen kantamista tai tietynlaisen liiketoiminnan harjoittamista. Se on myös
käyttäytymistä, toimintaa tietynlaisessa roolissa tulevaisuuden tunnustelijana - arvaamalla, sitoutumalla tiettyyn tulevaisuuspolkuun
tuon arvauksen perusteella, yrittämällä selviytyä ja oppia uusia asioita polkua kulkemalla, arvaamalla tarvittaessa uudelleen.
Näin ajatellen yrittäjyyttä voidaan edistää 1) tarjoamalla ihmisille
aineksia arvauksiin, 2) alentamalla kynnystä niiden koettelemiseen
ja 3) parantamalla mahdollisuuksia selviytyä oikeista ja vääristä arvauksista.

ARVAAMINEN
- Vihjeet

TULEVAISUUS

Tuntemattomat
ongelmat

Tuntemattomat
vaihtoehdot

Tuntemattomat
ratkaisut

SITOUTUMINEN

SELVIYTYMINEN

- Valinnat-

Velvoitteet
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Tommi Matomäen yrittäjyys
Tommi Matomäki on rakentanut liiketoimintansa monesta palasesta. Kaikkea ei onneksi
tarvitse tehdä itse tai yksin. Matkan varrelle on mahtunut monta arvaamisen paikkaa,
vaihtoehtoja ja varavaihtoehtoja. Matomäen
lista yrittäjyyden edistämiseksi hahmottuu
omien kokemusten ja havaintojen pohjalta.
- Pitää olla monenlaisia ikkunoita avattuna. Silloin
on myös monenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kun maailma muuttuu, pohtii Tommi Matomäki monessa mukana olemisen syvintä olemusta.
Tällaisia mahdollisuusikkunoita on avautunut
markkinoiden hintavaihtelun, yhteistyökuvioiden
ja tehtyjen valintojen siivittämänä. Niiden ansiosta
etenemisvaihtoehtoja liiketoiminnan kehittämisessä on useita. Ikkunoiden avaaminen on oma työnsä, valintojen tekeminen omansa. Yrittäjän arjestakin täytyy selviytyä.

Arvaaminen
Liiketoimintapalapelin rakentamisessa on ollut
monta arvaamisen paikkaa, kun on pitänyt kurkotella tuntemattomaan tulevaisuuteen:
- Suurin arpapeli oli vuoden 2004 navettaremontti. Kotieläintuotannossa oli edessä lopettaminen tai tilojen uusiminen. Minä laskin ja laskin,
onko se järkevää vai ei. Tukipolitiikka oli silloin
täysin auki nautojen osalta. Vaikka kuinka laski, ei
päässyt mihinkään sellaiseen järkevään tulokseen,
että olisi voinut viisi vuotta eteenpäin sanoa, että
tämä on varmasti järkevää ja kannattavaa toimintaa. Siinä piti ajatella, että tähän sumuun on vain
uskallettava hypätä. Se on ollut ehdottomasti suurin hyppäys tuntemattomaan.
Investointi oli suuri suhteessa tuotantoon, joten
sen kuoletusaika on pitkä. Tommi Matomäki pohtii, että 3-5 vuoden päähän hintoja ja tukia voi vielä
haarukoida, mutta sen jälkeen suunnitteluhorisont-

Limousin-rodun lihanautoja on jalostettu suunnitelmallisesti Matomäen tilalla kymmenen vuotta.
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ti pimenee. Yrittäjä tietää, että ennen kuin ollaan
maalissa, moni asia ehtii muuttua.
Marjanviljelyn osalta tarina on toisenlainen.
Alan markkinoita ovat heilutelleet satovaihtelut,
tuontimarja ja jalostustoiminnan järjestelyt. Herukanviljely Matomäen tilalla aloitettiin kuitenkin
hyvien tähtien alla:
- Kannattavuus oli silloin äärettömän hyvä. Istuttamisesta satoon kestää kuitenkin 3-4 vuotta.
Sinä aikana markkinat ehtivät romahtaa vuosituhannen vaihteessa. Hyvän hinnan aikana ehdittiin
korjata vain yksi sato, minkä jälkeen hinta puoliintui ja kannattavuus romahti täysin. Melko iso investointi meni täysin pieleen. Sijoitetut rahat saatiin nippa nappa pois, pikku hiljaa, monen vuoden
aikana. Mutta tulonlähteeksi siitä ei ole ollut.
Kun tuotteesta ei enää saa edes maailmanmarkkinahintaa, suunnittelulaskelmissa vielä kannattavalta tuotannolta putosi pohja pois, päivittelee
Tommi Matomäki. Nyt marjaa viljellään säästöliekillä.

Sitoutuminen
Jos tulevaisuuden pystyisi laskemaan auki, voisi
tehdä vain varmoja ratkaisuja ja kannattavia liiketoimia. Mikä sitten pistää yrittäjän tarttumaan epävarmaan tulevaisuuspolkuun?
- Se, että hyppää yrittäjäksi ja aloittaa jotain uutta, on aika iso asia. Se vaatii aika paljon henkistä
pääomaa.
Monen hypyn pontimena on sekä pakkoa että
mahdollisuutta yhtä aikaa, jatkaa Matomäki pohdintaa:
- Monet tekijät vaikuttavat yhdessä. Esimerkiksi
tylsistymisen pelko. En voi sille mitään, että luen
koko ajan lehtiä ja mietin kauheasti kaikenlaisia
vaihtoehtoja. Koko ajan pitäisi kehittää jotenkin,
siitä on sellainen kärsimätön olo. On hirveän vaikea kuvitella, että olisi vain sitä samaa työtä seuraavat kymmenen vuotta. Sitä tietää, että sellainen
ei ole mahdollista. Pitää olla näkymä siitä, että miten se muuttuu ja mihin se kehittyy.
Yrittäjän mielessä pyörii monenlaista arjen
ratkaisuja ja kehityspolkuja tutkaillessa, koneita
rasvatessa. Myös Tommi Matomäellä on ajatuksia hyvistä teknisistä ratkaisuista, mutta ajan ja
energian rajallisuus eivät ole vielä saaneet miestä
rustaamaan patenttihakemuksia. Yrittäjän arkeen
kuuluu monenlaisten ongelmien ratkaiseminen ja
joskus ”sivutuotteilla” voisi olla myös omaa yritystä laajempaa tilausta. Kaikkeen ei voi kuitenkaan
sitoutua, kaikille poluille ei pysty lähtemään:
- Omat kehityspanokset eivät kaikkeen riitä.
Olenkin ajatellut, että pitäisikö olla joku toinen

MATOMÄEN TILA, KEURUU
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* Sijainti Pihlajavedellä, Keuruulla
* Tila hankittu vuonna 1990
* Monialainen yritys: pihvilihaa, jalostuseläimiä, puutavaraa, kaalia, musta- ja valkoherukkaa, urakointia
* Erikoista: harkittu monitoimisuus, pitkälle
viety yhteistyö muiden yrittäjien kanssa eri
liiketoiminnoissa, hallittu kasvu
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ihminen tai yrittäjä, jonka kanssa voisi jakaa ke- Yrittäjyyttä pitäisi saada istutettua nuoriin ihhitystyötä. Tavallista työtä on helpompi jakaa esi- misiin. Nuorena tuli itsekin painettua ensimmäimerkiksi palkatulle työntekijälle kuin ajattelu- ja nen kymmenen vuotta ihan apinan raivolla. On
kehitystyötä. Sellainen voisi onnistua helpoimmin karmeaa, jos sellainen nuorten ihmisten potentiaali
samalla tavalla kiinnostuneen yrittäjän kanssa. Sii- jää käyttämättä.
tä voisi syntyä pitemmällä aikavälillä jotain uutta
Yrittäjyyden polulle johtava kynnys pitäisi häliiketoimintayhteistyötä.
nen mielestään höylätä niin matalaksi kuin mahTyön jakaminen keventää yrittäjän kuormaa ja dollista:
helpottaa selviytymistä. Käytännön liiketoimin- Yrittämisen aloittamisen helppous on hirnassa yhteistyö on arkipäivää:
veän tärkeä asia. Suurimmat kynnykset yrit- Kun kaveri hankki vuonna 2004
täjyydessä liittyvät siihen, kuinka asioita
ajosilppurin, minä investoin isoon kärlähdetään hoitamaan. Alussa ei tarvita
2004 kylmäpihatto välttämättä paljon rahaa.
ryyn, jolloin saadaan rehu tehokkaasti
korjattua. Molemmat laskuttavat työtä
Yrittäjyyden polulle pääsemisen
omalla taksallaan toisiltaan ja muilta.
kynnystä korottavat myös asenteet ja
Marjapuolella on osuuskunta, joka
ajattelutavat. Riskiajattelua ja yrittähoitaa puinnin, kuljetuksen ja markki- 2001 Limousine-rotu jyyteen liittyvää ilmapiiriä olisi Tommi
noinnin. Myös kylvö, kyntö, lannanMatomäen mielestä syytä tuulettaa:
ajo, kivien keruu ja moni muu homma
- Suomessa on ahdistunut ilmapiiri
hoidetaan yhteistyönä, muiden yrittäyrittämisen ja epäonnistumisen suh1998 herukanviljely
jien toimesta.
teen. Ihmisten pitäisi uskaltaa lähteä
- Mutta nuo kuviot eivät ole ratkaijohonkin ideaan ja siihen pitäisi saada
su yrittäjämäiseen kehittämiseen. Ne
vähän riskirahoitusta. Jos se epäonnistuu,
helpottavat asioita sitten, kun sellaiset va1997 lantala niin se epäonnistuu. Ei siinä tarvitse leimalinnat on tehty, kuvaa Tommi Matomäki
ta ketään siitä epäonnistumisesta.
laaja-alaisen yhteistyön merkitystä.
Tommi Matomäki kaipaakin ilmapiirilMatomäen idea- ja liiketoimintasalkku
tä inhimillistä suhtautumista yrittäjyyteen:
sisältää optioita mahdollisesti epäonnistu- Yritystoiminnassa pitäisi eriyttää ris1996 lisämetsä
vien valintojen tilalle, mutta myös mieltä
kejä yrittäjän omasta elämästä nykyistä
kieltovia ja uteliaisuutta ruokkivia ”älytehenemmän, koska siinä hommassa voi epätäviä”. Joskus ne voivat johtaa vielä ihan
onnistua. Kyllä täällä maallakin puhutaan
uusille poluille:
1994 sonnimo vielä kymmenen vuotta vanhoista konkurs- Jos lapset haluaisivat jatkaa tätä yriseista. Ihmisiä syyllistetään epäonnistumitystä, se voisi tapahtua joskus kymmenen
sesta. Joskus se onnistuu ja toisinaan ei. Se
vuoden kuluttua. Olisin silloin vähän yli
tosiasia pitäisi hyväksyä.
viisikymppinen. Silloin pitäisi olla niin
Yrittäjyydestä julkisuudessa esitel1992 kaalinviljely
paljon ideoita varastossa, että siitä
tävien mallien roolia Matomäki pitää
voisi jatkaa yritystoimintaa, jotain
kaksitahoisena asiana:
ihan muuta.
- Julkisuudessa kerrottavat me1991 pihatto, emolehmät nestystarinat ja mallit voivat olla
jopa yrittäjyyden este. Lehtien huipEdistäminen
puonnistujat ja maailmanluokan
tuotteet
ovat niin kaukana todelliYrittäjyyden edistäminen ei ole yk1990
tilan
hankinta
suudesta, keskimääräisen yrittäjän
sinkertaista, koska ”viimeiseen sysäykarjesta. Itsensä vertaaminen niihin
seen” vaikuttaa niin moni asia. Esimervoi lannistaa. Tarinoiden ja esimerkkien
kiksi ikä:
pitäisi
olla lähempänä tavallisen yrittäjän ar- Itsekin olen jo tullut sellaiseen ikään, että
kea. Valtaosa yrittäjistä ei tee high-techiä eikä
en ota sellaisia riskejä kuin nuorempana. Myös
tavoittele tähtitieleellistä voittoa.
menettämisen pelko kasvaa, kun on jo saavutYrittäjillä tulee väistämättä oman työn
tanut kohtuullisen elintason. Hyppääminen
ohessa mieleen paljon ideoita, joita voisi jatsiitä eteenpäin johonkin muuhun on riski. Ikä
kojalostaa yhteisvoimin. Maaseudun pieniltä
jarruttaa sellaista.
yrittäjiltä puuttuu sopiva foorumi tuotteiden tai
Tommi Matomäki näkisikin mielellään paliiketoiminnan itujen jatkokehittelyyn:
nostettavan nuoriin, joilla käsijarru ei ole vielä
- Minullakin on ollut monenlaisia ajatuksia,
iän takia päällä:
Keski-Suomen maaseutu 2010
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joitakin varmaan kymmenen vuotta. Kaipaisin yhtiötä tai toimijaa, jolle ideoita voisi kaataa. Että koettakaa saada näistä jotakin järkevää aikaan. Jotain
liiketoimintakumppanuuteen ja luottamukseen
perustuvaa. Pitäisi yhdistää yrittäjiä, joilla on tekemisen halua, ja yrittäjiä, joilla on ideoita, mutta
ei aikaa tai halua yrittää. Silloin kehityshyppäykset
olisivat helpompia, kun tunnustelutoimintaan saisi
valjastettua apuvoimia.
Matomäen mielessä pienille yrityksille sopivia
kumppaneita olisivat pienet organisaatiot:
- Ne voisivat olla jotain minikehitysyhtiöitä, joilla voisi olla yhteiset pelisäännöt idean, kustannusten ja tuottojen jakamisesta. Sellaisia mikrotason
yritykset ja yrittäjät voisivat hyödyntää. Taustalle
tarvitaan yhteiset pelisäännöt, jotka voisi tarjota
jokin yhteiskunnallinen toimija.
Pienten yrittäjien ideoille ei löydy helposti sopivaa luukkua. Maaseudulla on kuitenkin paljon
kekseliäitä ihmisiä. Noista pienistä puroista voisi
vähitellen kertyä suuria virtoja, kokonaisuuksia, aivan kuten Tommi Matomäen omassa liiketoiminnassakin:
- Minä en usko hokkus-pokkus -temppuihin
missään asiassa. Että jollain tempulla alkaisi mahla
virrata ja maailma parantua. Kehitys ainakin omassa liiketoiminnassa on tapahtunut pieninä portaina
kohti tehokkuutta ja parempaa tulosta. Toiminnan
päämäärä on tärkeä. Se on pienten asioiden oikein
tekemistä, mistä tulos tulee.

SIINÄ PITI AJATELLA,
ETTÄ TÄHÄN SUMUUN
ON VAIN USKALLETTAVA
HYPÄTÄ.

KOMMENTTI
Yrittäjyyden edistäminen:
- panostettava nuoriin
- aloittaminen helpoksi
- avarampi ilmapiiri,
riskien ymmärtäminen
- malleja tavalliselle
yrittäjälle
- minikehitysyhtiöitä
pienyrittäjille
Vakuudeksi T. Matomäki

Tuomas Kuhmonen

Suomessa on vahva talonpoikaiskulttuuri. Talonpoika tekee välttämättömyydestä hyveen. Välttämätön tunnistetaan maalaisjärjellä. Niukkoja
voimavaroja ei haaskata turhuuksiin. Monet sananlaskut normittavat yhä tätä perintöä: ”Parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraan”, ”parempi
pyy pivossa kuin kymmenen oksalla”.
Suomessa on myös vahva suurteollisuuskulttuuri. Patruunat, sahat ja suuret osuuskunnat ovat
maaseudullekin tuttuja. Palkkatyö on yhteiskunnan erityisessä suojeluksessa. Työehtosopimukset
ja työlainsäädäntö lähentelevät monimutkaisuudessaan maataloustukijärjestelmää. Molempien
tulkintaan aletaan tarvita egyptologeja.
Mitään noihin verrattavaa yrittäjyyskulttuuria
ei Suomessa ole. Kysymys on ”sumuun hyppäämisestä”. Siihen liittyvät asenteet, uskomukset,
normit ja yhteiskunnan paragraafit ovat heikkoja
tai vinoja. Kulttuuri opitaan. Opiskelun voi aloittaa Matomäen listasta...
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Toni Haapakosken yrittäjyys
Toni Haapakosken liiketoiminnan ytimessä
asustaa lehmä. Tai monta lehmää, uudessa
robottinavetassa. Sen rakentaminen oli suuri riski, jonka pienentämiseksi tehtiin paljon tulevaisuustyötä. Suurimman yllätyksen
siinä savotassa tuotti lopulta yhteiskunta.
Haapakosken lista yrittäjyyden edistämiseksi
puhuttelee poliitikkoja, hallintoa ja yrittäjiä
itseään.
- Visiointi onnistuu kohtuullisella tarkkuudella.
Että mitä tämä maailma voisi olla viiden vuoden
päästä. Siinä on kohtuudella onnistuttu, arvioi
Toni Haapakoski omaa tulevaisuustyötään. Sitä on
tullutkin tehtyä perusteellisella otteella.
- Mielikuvaharjoittelu on tärkeää. Annan sille
suuren arvon.

Arvaaminen
Tulevaisuuteen voi valmistautua. Toni Haapakoski
tekee jatkuvasti töitä pysyäkseen ajan hermolla:
- Yritän seurata aikaani, hankin tietoa, teen yhteistyötä, jaan työtä muillekin ja yritän keskittyä
olennaiseen.

Tästä huolimatta askelia tuntemattomaan on
täytynyt ottaa, jopa tutuilla tantereilla. Vastuu
muuttaa maailmankuvaa:
- Ensimmäinen suuri tuntematon oli tilakauppojen tekeminen vuonna 2005. Kun sen jälkeen
vastaat itse ihan kaikesta. Se on ihan erilaista kuin
työhön osallistuminen perheenjäsenenä vanhempien tilalla.
Toinen suuri tuntematon oli suurinvestointi robottinavettaan vuonna 2008. Sitä toki edesauttoivat
vankka koulutuspohja ja ”ammattiauttajat”, erityisesti tilitoimisto. Mutta ennen kaikkea mielikuvaharjoittelu:
- Robottinavettainvestoinnit ovat yllättäneet
monet. On ajateltu, että jos puolella lisäät tuotantoa, niin kyllä siitä selviytyy ja sen jaksaa. Mutta se
ei ole niin. Se on potenssiin jotakin se kokonaisuus.
Tämän me osasimme kuvitella tai mielikuvaharjoitella oikein, että mitä se arki sitten on, pohtii Toni
Haapakoski.
- Jo rakennusvuonna hommattiin palkattu työntekijä, rehu-urakointi on ulkoistettu ja lieterekka
kuskaa lantaa. Näihin liittyvää mielikuvaharjoittelua tein paljon. Kuvittelin sitä päivää. Kun menen
ovesta sisään ja illalla tulen pois. Mitä kännykän
kanssa päivystäminen on.

Toni Haapakosken uusi navetta on sata metriä pitkä.
Keski-Suomen maaseutu 2010
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Toni Haapakoski kokee selviytyneensä suuresta mullistuksesta juuri tämän tulevaisuustyön ja
mielikuvittelun ansiosta. Kentältä on kuultu myös
ikäviä tarinoita yrittäjien väsähtämisestä, kun on
yritetty hoitaa kaikki itse.

Sitoutuminen
Eväitä suureen kehityshyppyyn sitoutumiseen on
tarvittu monelta taholta. Toni Haapakoski aloittaa
listaamisen henkisistä ominaisuuksista:
- Stressinsietokykyä pitää olla, se on ihan ensimmäinen asia. Kaksi vuotta siinä meni ilman löysää
hetkeä. Nyt alkaa arki vasta rauhoittua.
Sitoutuminen suureen investointiin on ollut yllättävän pitkä prosessi:
- Päätös syntyi aika pitkällä aikavälillä. Meilläkin navettasuunnitelmaa tehtiin useita vuosia.
Kierrettiin satakunta navettaa kotimaassa ja ulkomailla. Kerättiin kokemuksia viimeiseen konseptiin.
Kun tätä työtä oli tehty viitisen vuotta, lopullinen päätös syntyi melko nopeasti kun sen aika tuli:
- Kun talouspuoli näytti, että erittäin raskaassa
investoinnissa on jotakin järkeä ja jonkinlainen pelivara, päätös syntyi. Talousasioista haettiin paljon
kommentteja, että onko tämä järkevissä raameissa.
Se ei olisi syntynyt kuitenkaan yleisiä ajan
merkkejä ja julkisia tienviittoja seuraamalla:
- Jos olisi tukeutunut vain yhteiskunnan ja
median antamiin merkkeihin maatalouden tulevaisuudesta, niin rakentamatta olisi jäänyt. Yleisnegatiivisuus on ollut olemassa koko ajan maaseutuyrittämistä kohtaan.
Eväitä ja uskallusta toimintaan vastoin ajan
merkkejä antoivat koulutus ja yrityksen hyvä peruskunto:
- Ensin opisto ja sitten yliopisto antoivat avaruutta ajatusmalleihin ja ennen kaikkea opettivat
hankkimaan tietoa. Edellinen sukupolvi oli myös
pitänyt tilan hyvässä jatkamiskunnossa. Joka vuosi
tehtiin jotakin eikä suurta kynnystä päässyt syntymään. Kehitys on ollut katkeamatonta.
Sitoutumista on helpottanut myös liian velvoittavien perinteinen puuttuminen ja oma kiinnostus:
- Taustalla ei ole ollut kartanorasitetta tai sellaisia paineita, jaetusta kantatilasta tämä tila on syntynyt. Myös oma kiinnostus ammattialaan on ollut
taustalla, sitä ei mikään korvaa, pohtii Haapakoski.
Suurin yllätys matkan varrella on ollut ympäristölupa. Siihen liittyviä kiemuroita ei osannut kuvitella etukäteen, viranomaisten tulkinnat ja linjaukset yllättivät:
- Ympäristölupa pisti koko investoinnin poskelleen talouden osalta. Siitä tuli satojen tuhansien

KOIVURINTEEN TILA, SAARIJÄRVI
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* Sijainti Kalmarin kylässä, Saarijärvellä
* Tila hankittu vuonna 2005
* Maidontuotantoon erikoistunut yritys; tuottaa myös naudanlihaa, puutavaraa ja urakointipalveluita
* Erikoista: erittäin suuri liiketoiminnan laajennusinvestointi vuonna 2008, palkattu työntekijä, Kalmarin kylän yrittäjyyskulttuuri
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ylimääräiset kustannukset. Navetta pitikin siirtää kauemmas tilan talouskeskuksesta, maantien taakse. Mäestä
piti louhia 4.000 kuutiota kalliota.
Piti vetää sähköt ja rakentaa erillinen lämpökeskus.
Hyvin erikoinen tulkinta on
myös se, että navettaan ei saisi rakentaa vessaa:
- 450 litraa kalkittua vessajätettä
vuodessa sekoitettuna 3.300.000 litraan lietettä on kuulemma ympäristöriski, päivittelee Haapakoski.
Ympäristö onkin hänen mielestään tällä hetkellä maaseudulle sekä
uhka että mahdollisuus:
- Energia uusiutuvasta raaka-aineesta ja puhdas ruoka ovat suuria
mahdollisuuksia. Jos ympäristöehdot ja hallintokäytännöt pääsevät
villiintymään liikaa, se on kuitenkin
uhka yrittämiselle maaseudulla.

tutkimusta. Ei Nokiastakaan tullut maailman huippua ilman niitä.
Kolmanneksi asiaksi Toni Haapakoski nostaa myönteisen viestin merkityksen:
- Aika pyyteettömästi ihmiset
kuitenkin tekevät töitä ja jos vain
epäkohdat ylittävät uutiskynnyksen,
homma on pielessä. Sadan hengen
otannassa on aina joku törkimys joukossa missä tahansa porukassa. Ei saisi tietenkään luoda kiiltokuvaa asioista,
vaan realistista viestintää, jossa iso kuva
on oikein.
Tämän päämäärän eteen Toni Haapakoski on itsekin tehnyt töitä:
- Uudessa navetassa on käynyt varmaan pari tuhatta ihmistä: koululaisia,
opiskelijoita, laborantteja, erilaisia
ihmisryhmiä. Totta kai omaa asiaa
esitellään ja koetetaan tuoda hyvät
ja huonot puolet esille. On kerrottava
avoimesti ja perusteltava asiat. Sen eteen
olen tehnyt itsekin töitä. Oikeat mielikuvat ovat tärkeitä.
Maallisen esivallan suunnalta Toni
Haapakoski toivoisi johdonmukaista
toimintaa, jotta yrittäjä voisi hoitaa
sitten oman osansa:
- Jonkinlaista tasaisuutta elämiseen
olisi myös hyvä saada. Ensin totuteltiin EU:hun ja sitten sen kaikenlaisiin
palikoihin ja järjestelmiin. Yhteiskunnan yleisilme on poukkoileva. Välillä saa
pelätä, onko meillä ajokelpoista tietä. Ja
seuraavaksi, että onko meillä nettiyhteyttä ja että ollaanko täällä jotenkin
toisarvoisia. Välillä toivoisi tilanteen
rauhoittuvan.
Yrittäjyyteen liittyvissä hallinnollisissa ja poliittisissa kysymyksissä Toni
Haapakoski soisi näkevänsä samansuuntaista tulevaisuustyötä, jota yrittäjätkin tekevät tahollaan:
- Sellaista laaja-alaisuutta ja pitkälle
näkemistä. Nyt eletään aivan liian monessa asiassa kädestä suuhun ja tapellaan kaikesta. Kukaan ei tunnu osaavan kuvitella viittä vuotta eteenpäin.
Sitä mielikuvaharjoittelua. Millaisen
haluamme maaseudun olevan? Millaiseksi haluamme sen tulevan? Mitä
siihen vaaditaan, onko sellainen edes
mahdollista? Sellainen mielikuvaharjoittelu ei paljon maksa.

Edistäminen
- Yrittäjyys on myös itsensä toteuttamista. Siinä alkaa projekti, se
jatkuu ja joku projekti myös loppuu.
Kaikkea ei tehdä ikuisesti, hahmottelee Toni Haapakoski ensin yrittäjyyden syvintä olemusta.
Yrittäjyyden edistämisen hän
aloittaisi omien kokemustensa pohjalta
kuitenkin hallinnon päästä:
- Eri hallinnon osissa tarvitaan selvää yksinkertaistamista. Samoin vuoropuhelua. Nyt asioista tulee liian
helposti riitoja. Pienistä asioista
saattaa tulla valtameriä. Rakentava
yhteistyö on kuitenkin aina paras
vaihtoehto. Monissa ympäristöasioissakin on näkemys muuttunut,
kun on ollut aikaa miettiä toisen osapuolen ajatuksia.
Kehityksen pyörässä selviytyminen
vaatii panostuksia. Se koskee Haapakosken mielestä myös yrittämisen
edellytysten säilymistä maaseudulla:
- Kyllä tutkimukseen on satsattava rahaa. Mikään ala ei kehity ilman
tutkimusta. Se koskee myös maataloutta ja maaseutua. Maaseutu ei ole
pankki, joka säilyisi itsekseen ilman
satsauksia. Yrittämisen mahdollisuuksien säilyttäminen vaatii tuotekehitystä ja
Keski-Suomen maaseutu 2010
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Haapakoskella on viesti myös yrittäjille. Työnjaon välttämättömyys ja hyödyllisyys on hyvä ymmärtää myös maaseudulla:
- Maaseudun investoinnit ovat nyt joka liiketoiminnassa jo niin suuria, että yrittäjän rooli alkaa
olla ryhmän johtaja. Ei pidä edes kuvitella, että
pystyy itse hanskaamaan kaiken taloudesta teknologiaan ja lupakäytäntöihin. Täytyy koota sellainen porukka. Yrittäjä pitää sitten langoista kiinni.
- Näin minä yritin tehdä ja kohtuullisesti onnistuin. Lopputulos on teknisesti, taloudellisesti, toiminnallisesti ja ympäristön kannalta hyvä. Ainoa
iso ongelmakohta oli ympäristölupa, joka aiheutti
paljon turhia lisäkustannuksia.

MIELIKUVAHARJOITTELU
ON TÄRKEÄÄ. SE EI PALJON
MAKSA.

KOMMENTTI
Yrittäjyyden edistäminen:
- yksinkertaistamista ja
vuoropuhelua hallinnolta
- realistista viestintää
- johdonmukaista, vähemmän
poukkoilevaa politiikkaa
- tulevaisuustyötä
- porukalla kiinni kasvuun
Vakuudeksi T. Haapakoski

Tuomas Kuhmonen

Tulevaisuustyö. Visiointi. Mielikuvittelu. Sadan
navetan kiertäminen ennen oman rakentamista.
Tulevan arjen ajattelu silmät kiinni. Saattaa näyttää laiskottelulta, mutta voi olla monen kohdalla
tuottavinta työtä, mitä on tullut eläessään tehtyä.
Luontoon liittyvät riskit ja vitsaukset ovat maaseudun yrittäjille tuttuja: hallat, kuivuudet, sateet,
taudit ja tuholaiset. Liiketoiminnan mittakaavan
paisuminen on tuonut mukanaan uudenlaisia riskejä: jaksaminen, johtaminen, oikeusturva, suuret
liiketoimintariskit. Niitä voi pienentää huolellisella tulevaisuustyöllä. Konstapylkkäset vaan pihanurmikolla. Tai maailmaa kiertämään.
Toivottavasti uusien vitsauksien listalle ei tarvitse laittaa tolloilevia poliitikkoja ja virkamiehiä,
jotka kalvavat terveeltä liiketoiminnalta ytimen ja
näivettävät innostuneelta yrittäjältä sielun. Moni
taitaa elää vielä menneissä mielikuvissa tai katsella maaseutua yhden opin valossa. Maaseudun
yrittäjät voivat kertoa eksyneille, missä mennään.
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Keski-Suomen maaseudun kehittyminen
ja kehittäminen
Seuraavilla sivuilla tutkaillaan Keski-Suomen ja
sen maaseudun kehitystä tilastojen ja ihmisten
kertomana. Maaseudun uudistumisen taustalla
vaikuttaa vahvasti yrittäjyys, ihmisten tarttuminen osittain tuntemattomaan tulevaisuuspolkuun.
Kunnan, kehittämisyhtiön ja toimintaryhmän
edustajat kertovat, mihin tässä ilmiössä päästään
käsiksi ja mihin ei. Jokavuotisen valtiovierailun
kohteena on Pohjois-Karjala.
Tilastoissa on aina viiveensä ja tulkintaongelmansa. Ilahduttavinta niissä on Keski-Suomen
maaseudun kannalta monessa kunnassa vahvistunut muuttuvoitto lapsiperheiden ikäryhmässä. Seitsemässä kunnassa 0-14 -vuotiaat olivat
suurin muuttovoittoryhmä vuosina 2007-2009!
Maaseudulla on vetovoimaa asuinympäristönä.
Maaseudun liiketoiminnan kehitys jatkuu tutuil-

la raiteilla. Maatalouden suhteellisessa asemassa
ei ole tapahtunut suuria muutoksia suuntaan eikä
toiseen.
Eri toimijoiden kertomukset yrittäjyyden edistämisestä todistavat samasta asiasta: kuuntelemisesta, luottamuksesta, vakavasti ottamisesta, arvostamisesta, vuorovaikutuksesta - ilmapiiristä
tai kulttuurista. Mitä paremmin tämän utuisen
ilmiön eri puolia ymmärretään, sitä suurempi
käyttövoima se on maaseudun uudistumissa. Tulevaisuudenuskoa ja uskallusta vaaditaan paitsi
yrittäjiltä myös päättäjiltä ja hallinnolta!
Maaseutu on muuttumassa kansakunnan työvoimalähteestä sen raaka-aine- ja hyvinvointilähteeksi. Tällä pitkällä tiellä tarvitaan monta yksittäistä ratkaisua ja uudistusta. Osa niistä tehdään
yksin, osa yhdessä.

Hyvinvointilähde
Liiketoimintamahdollisuudet
Toimintamallit

Työvoimalähde

Toimintojen
uudelleenorganisointi

Raaka-ainelähde
1950
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Liiketoimintaverkostot

2000

2050

20

Kansakunnan
kilpailukyky
ja ihmisten
hyvinvointi

Mikä oli parasta Keski-Suomen maaseudun kehittymisessä
ja Keski-Suomen maaseudun kehittämisessä vuonna 2010?
Parasta
kehittymisessä:
- Vesistöjen hyödyntäminen
matkailussa ja kakkosasumisen lisääntyminen.
Parasta kehittämisessä:
- Toimintaympäristön parantaminen ja laajakaistaverkon tuleva
hyödyntäminen.
Jouko Kahilainen
Keski-Suomen liitto

Sirpa Pekkarinen
Keski-Suomen kylät r.y.

Ulla Mehto-Hämäläinen
Keski-Suomen ELYkeskus

Parasta
kehittymisessä:
- Maaseutu sopeutui heikommin tai harvemmin saataviin palveluihin, joita opittiin
tuottamaan omaehtoisesti.
Parasta kehittämisessä:
- Toimijoiden yhteensopivuus ja
samanlinjaisuus: toinen toistensa täydentämisen tahto
ja siitä seuraava
toiminta.

Parasta
kehittymisessä:
- Yhteiskunnan ilmiöissä
alkoi näkyä maaseudun kannalta myönteisiä piirteitä.
Parasta kehittämisessä:
- Maakunnan yhteistyöryhmän
maaseutujaosto sitoutui laajaalaisen maaseutupolitiikan
toteuttamiseen maakunnassa.

Parasta
kehittymisessä:
- Toimet uusiutuvan energian edistämiseksi.
Parasta kehittämisessä:
- Päätös perustaa uusi valtakunnallisestikin iso ja merkittävä
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi r.y., joka aloittaa toimintansa 1.1.2011.
Pauli Rintala
Metsänomistajien liitto
Järvi-Suomi r.y.

Teppo Sirniö
Petäjäveden kunta
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Parasta
kehittymisessä:
- Yritystoiminnan virkistyminen sekä asumisen ja
bioenergia-alan hyvä kehitys.
Parasta kehittämisessä:
- Hyvän kuntayhteistyön tuloksena Jyvässeudulle perustetut
uudet perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueet ja
organisaatiot.
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Aluepuntari: työpaikat
Aikavälin 2007-2008 (tuorein tilastotieto) työpaikkamuutos on
hajotettu kolmeen osatekijään shift-share -analyysin avulla.
Valtakunnallinen muutos kertoo yleisestä suhdannekehityksestä, väestömuutoksesta yms. johtuvan työpaikkamuutoksen
suuruuden, jos se olisi levinnyt kaikille aloilla ja kaikille alueille
samanlaisena.

Valtakunnallinen
muutos:
Näin monta
+2
Kinnula
työpaikkaa
yleinen kehitys +1
Kivijärvi
toi hyvää +2
Kyyjärvi
kaikille
+6

Äänekoski

+12

+29

Saarijärvi

+3

Äänekoski

Konnevesi

+2

+3

Multia

Uurainen

+14

+18

-9

Petäjävesi

Laukaa

Jyväskylä

+9

+2

Muurame

Toivakka

Vaikutus, % vuoden 2007
+32
työpaikkamäärästä

Jämsä

+6

+0,3 %

Joutsa

+1

Luhanka

+3

Kuhmoinen

Paikallinen
vaikutus:
+12
Pihtipudas
Tämän verran
+8
Kinnula
kunnan työpaikkamäärä
-13
Kivijärvi
+35
vuonna
Viitasaari
-59
Kyyjärvi
2008
-11
Kannonkoski
poikkeaa
-55
Karstula
laskennallisesta
-9
+25
määrästä
Saarijärvi
Äänekoski

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

-9

Konnevesi

+22

Multia

-18

Hankasalmi

-37

Keuruu

+178

Uurainen

+3

Petäjävesi

Jyväskylä

-22

-2

-71

Jämsä

-44

Hankasalmi

+743
+80

Jämsä

0,0 - +3,0 %

Joutsa

-12

-1,0 - -1,9 %

-2,0 - -2,1 %

-135
-4

Joutsa

Luhanka

-0,1 - -0,9 %

Kuhmoinen

-21

Toivakka

Vaikutus, % vuoden 2007
-176
työpaikkamäärästä

Luhanka

-0,1 - -0,9 %

Laukaa

Muurame

-21

-4

+30

Jyväskylä

Toivakka

0,0 - +0,3 %

Hankasalmi

+206

Petäjävesi

-15

-31

+5

Laukaa

+3

Keuruu

-6

Uurainen

Muurame

-1,0 - -1,9 %

+2

Konnevesi

Vain Jyväskylä on
hyötynyt elinkeino-9
Multia
rakenteestaan.
Muissa kunnissa
elinkeinorakenne
-12
Keuruu
selittää suuren
osan työpaikkamenetyksistä.
Vaikutus, % vuoden 2007
työpaikkamäärästä

-9

+9

Viitasaari

Kannonkoski

Työpaikkojen kokonaismäärän muutos on kolmen em. tekijän
summa. Tarkastelujakso on lyhyt (yksi vuosi) toimialaluokituksen
muutoksen vuoksi (TOL 2008), minkä vuosi kuntakohtaisia
tuloksia voivat heilutella monet poikkeukselliset tekijät.

Elinkeinorakenteen
vaikutus:
-22
Näin monta
Pihtipudas
-6
Kinnula
työpaikkaa
kunnan elin-2
Kivijärvi
-24
keinoViitasaari
-12
rakenne Kyyjärvi
-7
on
Kannonkoski
-22
Karstula
tuonut
tai vienyt
ko. jaksolla
-29
-86
Saarijärvi

Valtakunnallinen
muutos työpaikoissa oli + 0,3 %.
Finanssikriisi
oli vasta tulossa.

Karstula

Toimialarakenteen vaikutus kuvaa toimialojen eriytyvää kehitystä, poikkeamaa valtakunnallisesta muutoksesta. Vaikutus
kuvaa sitä, millainen vaikutus alkutilanteen (tässä vuoden 2007)
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.

+5

Pihtipudas

-4

Kuhmoinen

-2,0 - -9,0 %

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen aineistoista.
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Suurin paikallinen vaikutus 2007-2008
Kaksi suurimman positiivisen muutoksen toimialaa - koko Keski-Suomi:

+231 +121

Maa-, metsä- ja kalatalous
Kaivostoiminta; sähkö-, kaasu- ja
vesihuolto; vesi-, viemäri- ja jätehuolto

?

Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa; kuljetus ja varastointi;
majoitus- ja ravitsemistoiminta

@

Informaatio ja viestintä

C

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Pihtipudas

Kinnula

Kivijärvi
Viitasaari

Kyyjärvi

?

Kannonkoski

Karstula

Kiinteistöalan toiminta

@

Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta; hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

?

Saarijärvi

Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiiaalivakuutus;
koulutus; terveys- ja
sosiaalipalvelut

Äänekoski
Konnevesi

?

Multia

Uurainen

Muut
palvelut

?

Toimiala
tuntematon

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

Laukaa
Keuruu

C

@

Hankasalmi

Petäjävesi
Jyväskylä
Muurame
Toivakka
Jämsä
Joutsa
Luhanka

Kuhmoinen
Toimialoja (kpl),
joilla positiivinen
paikallinen vaikutus:

9/12
8/12
7/12

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen aineistoista.
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Aluepuntari: väestö

Muuttoliike
2007-2009
0-14

15-24

25-39

0-14

Lähes kaikki KeskiSuomen maaseutukunnat ovat saaneet
muuttovoittoa ainakin
jossakin ikäryhmässä.
Useimmat maaseutukunnat ovat houkuttaneet lapsiperheitä, useat
myös ikäihmisiä. Jyväskylä on saanut merkittävää muuttovoittoa vain
opiskelijoiden ikäryhmässä (15-24 vuotta),
jossa kaikki muut
kunnat ovat kokeneet
muuttotappiota.

Pihtipudas

Kinnula

Kaksi ikäryhmää,
joissa eniten
muuttovoittoa
0-14 55-64
jaksolla
Kyyjärvi
2007-2009

25-39 0-14
55-64

Kivijärvi

65-

Viitasaari
0-14 40-54

40-54

Kannonkoski

0-14 55-64

Karstula

55-64
65-

40-54 55-64

0-14 55-64

Saarijärvi

Äänekoski

25-39 55-64

Konnevesi
55-64 0-14

25-39 0-14

Multia

Uurainen

25-39 0-14

Laukaa
25-39

0-14

25-39 0-14

Keuruu

Petäjävesi

0-14 55-64

Hankasalmi

15-24 40-54

Jyväskylä
25-39 0-14

Muurame

Nettomuutto
(tulo - lähtö)
2007-2009,
% väkiluvusta
31.12.2006

Toivakka
55-64

Jämsä

55-64 0-14
0-14

-0,1 - -2,9 %

40-54

Joutsa

Luhanka

+3,0 - +6,7%
0,0 - +2,9 %

25-39 0-14

40-54

0-14

Kuhmoinen

-3,0 - -4,1 %
Väestömuutosta on tarkasteltu vain muuttoliikkeen osalta, johon elinkeinopolitiikan tulokset kiteytyvät. Väestön
kokonaismuutokseen vaikuttaa lisäksi luonnollinen väestömuutos (syntyneet - kuolleet). Tarkastelujakso on kolme
vuotta. Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen aineistoista.
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Maatalous

VOIMAVARAT

TUOTANTOYKSIKÖT

8%

8%

7%

7%

6%

6%

Viljelijät
Väestö

5%

5%

Maidontuottajat

Tuotantoa harjoittavat maatilat
Vähintään 50 lehmän maitotilat

Käytössä oleva maatalousmaa
4%

4%

3%

3%

2%

Vähintään 50 hehtaarin maatilat
Keski-Suomi on
säilyttänyt hyvin
osuutensa tuotantoyksiköistä. Se on
perustunut enemmän
tilojen monilaisuuteen
kuin suuriin, erikoistuneisiin yksiköihin.

2%
Keski-Suomen osuus viljelijöistä
on lievässä kasvussa ja suurempi
kuin osuus maatalousmaasta.
Syinä näihin ovat sivuansiot ja
monialainen yritystoiminta.

1%
0%

1%
0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010e

2005

TUOTANTO

8%

7%

6%

6%

2007

2008

2009

TULONMUODOSTUS

8%

7%

2006

Maito
5%

5%

4%

4%

3%
2%

Maatalouden investoinnit (käyttöomaisuus)
Maatalouden tulos (maataloustulo)
Maatalouden myyntitulot

Liha

3%

Vilja

2%
Keski-Suomen osuus maidontuotannosta on säilynyt likimain
ennallaan, mutta osuus lihantuotannosta on ollut laskussa.

1%
0%

Keski-Suomen osuus
maatalouden myyntituloista, maataloustulosta ja investoinneista
on ollut lievässä laskussa.

1%
0%

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

Lähde: Laskettu Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen) aineistoista.
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Kunta yrittäjyyden edistäjänä
- havaintoja Hankasalmelta
Yrittäjät ovat kunnille monella tavalla tärkeitä: työllistäjiä, veronmaksajia, palveluiden
tuottajia ja käyttäjiä. Siksi kunnatkin haluavat edistää yrittäjyyttä, ihmisten tarttumista
tuntemattomaan tulevaisuuspolkuun liiketoiminnan saralla. Miltä kantilta tätä ilmiötä voi lähestyä kunnantoimistosta käsin ja
mihin taas on vaikeampi saada otetta? Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen ja
elinkeinojohtaja Markku Laitinen vastaavat.
Hankasalmen kunnassa kiinnitetään yrittäjyyden
edistämisessä huomiota kolmeen asiaan. Olemassa
olevan liiketoiminnan jatkuvuuteen ja kehitykseen
panostetaan. Toiseksi, huomion kohteena ovat
kaikki yrittäjät, ei vain tietty ryhmä. Kolmanneksi,
yritysvaikutusten arviointi on otettu osaksi päätöksentekoa.
- Kaikki yrittäjät maanviljelijöistä palvelualan
yrittäjiin ovat tasavertaisesti huomion kohteena,
samalla viivalla, linjaa Matti Mäkinen.
- Kunnan halki kulkevat ysitie ja rautatie sekä
Jyväskylän läheisyys helpottavat uusien yritysten
syntymistä ja nykyisten kasvua, kuvaa Markku
Laitinen toimintaympäristöä.

- Kun lisäksi väestökehitys on vähän plussalla,
se on yrittäjille tärkeä signaali ja luo uskoa tulevaisuuteen, Laitinen kertoo lähtökohdista.

Tarttumakohtia yrittäjyyteen
Yrittäjän taipaleelle lähteminen on yritetty tehdä
mahdollisimman helpoksi:
- On juotu aamukahvia ja järjestetty tilaisuuksia
yritysten perustamista miettiville Uusyrityskeskuksen kanssa, kertoo Markku Laitinen. Tulokset ovat
olleet hänen mielestään rohkaisevia:
- On tullut päivänvaloon uusia yrittäjiä, kun on
menty lähelle ja tehty kynnys matalaksi. Silloin
ihmiset ovat rohjenneet tulla mukaan ja asiaa on
päästy viemään eteenpäin.
- Jos joku lähestyy meitä yrittäjyysasioissa,
meiltä löytyy aina aikaa rupatella. Yhdessä voidaan miettiä, mitä voidaan tehdä ja kuka osaa neuvoa. Se on pienen kunnan vahvuus. Yrittäjä pääsee
asiassa nopeasti eteenpäin. Se luo uskoa yrittäjälle,
että kunta on oikeasti kiinnostunut ja valmis tukemaan, valottaa toimintatapaa Matti Mäkinen.
Hänen mielestään myös alueen ja maakunnan
toimijoiden välinen yhteistyö on niin hyvässä mallissa, että joustava toiminta on mahdollista:

Hankasalmi hyödyntää rohkeasti maaseutumaisuutta. Esimerkiksi Pienimäen kaavassa Niemisjärven taajamassa
on suuria tontteja ja puurakentamista, esittelevät Matti Mäkinen (vas.) ja Markku Laitinen (oik.).
Keski-Suomen maaseutu 2010
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- Viranomaisten yhteistoiminta
ty kuntaa, pohtii Matti Mäkinen.
ja keskusteluyhteys on hyvä. Yrit- Kunnan kyllä pitäisi tukea. Se
LUOTTAMUKSELLISEN
täjää ei pallotella luukulta toiselle.
on
hankala paikka. Vaikka jollaKESKUSTELUN PAIKKOJA
Hyödyllistä on myös yrittäjien
kin idealla. Tai joku voisi jeesata.
EI OLE YRITTÄJILLÄ
PALJON.
rivien tiivistäminen:
Mutta se on yrittäjän omaa yksi- Yrittäjät ovat usein yksin
tyisyyttä, eikä sinne voi noin vain
omissa kiireissään puurtavia ihmimennä, hän jatkaa.
siä. Yhteistoiminnan vahvistaminen
Sama pyhä rajalinja pätee myös yrija yrittäjien keskinäisen tutustumisen
tystoiminnan kehittämiseen. Joskus tekisi
edistäminen on hyödyllistä. Se auttaa jaksamieli potkia jotakin asiaa eteenpäin, mutta
misessa, mutta lisää myös näkyvyyttä markyrittäjän tontille ei voi marssia. Liiketoiminkinoilla ja kilpailukykyä, arvioi Laitinen.
taan ei voi suoraan puuttua:
Asiaa on hoidettu kehittämishank- Sellaisten asioiden edistäminen ei ole
keen avulla ja tässäkin asiassa tulokset
helppoa. Usko ja oivallus, se perussysätuntuvat hyviltä. Yhteistoiminta on liys, täytyy tulla yrittäjältä. Sitten kunta
sääntynyt ja näköala avartunut:
voi olla mukana, Laitinen hahmottelee.
- Nyt yrittäjät tuntevat paremmin
Kilpailu on herkkä asia. Sosiaalisen
toistensa sielunelämää, mitä kukin
näkökulman ja elinkeinonäkökulman yhajattelee ja murehtii. Se antaa yrittäjille
teensovittaminen on haasteellista:
voimaa pärjätä paremmin ja avaa uusia
- Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tukenäköaloja omasta toiminnasta. Se vahvisvien yhdistysten toiminnan tukeminen niin,
taa sekä yrittäjän henkistä tilaa että yriettei kilpailua vääristetä, Mäkinen pohtii.
tystä, Laitinen kertoo tuloksista.
Sama sovitteluongelma koskee hanIlmapiiri onkin yrittäjille tärkintalakia. Sen luoma asetelma vie
keä. Sitä pidetään yllä luottamukpaikallisilta yrittäjiltä liiketoiminON TULLUT
sen ja keskustelun kulttuurilla:
tamahdollisuuksia, toteaa Matti
PÄIVÄNVALOON UUSIA
YRITTÄJIÄ, KUN ON
- Kunta on yrittäjän puolelMäkinen:
MENTY
LÄHELLE
JA
la. Yrittäjä on kunnalle tärkeä.
- Jotta pienillä paikallisyritykTEHTY KYNNYS
Yrittäjää arvostetaan. Yrittäjyyttä
sillä
olisi mahdollista osallistua,
MATALAKSI.
halutaan tukea ja siihen kannuskilpailutus pitäisi tehdä niin pienistetaan. Halutaan jakaa tunne, että
sä paloissa, että siitä ei jäisi tilaajalle
ollaan samassa veneessä. Tällainen
hyötyä. Laki on tehty isommille yksiviesti halutaan antaa, kuvaa Markku
köille kuin pienelle kunnalle.
Laitinen mietittyä toimintapolitiikkaa.
Maatilayrittäjiä rassaa valtava byrokratia,
Luottamus on tässä tärkeää. Matti Mäkijonka synnyttämä pattitilanne pitäisi Markku
nen puntaroi kunnan roolia:
Laitisen mielestä saada jotenkin murrettua:
- Täytyy olla myös rehellinen ja antaa
- Yrittäjällä on aina epävarma tunne
realistista palautetta yrittäjälle. Yrityssäädösviidakossa. Sitä pitäisi yksinkeridea on tietysti yrittäjän oma, mutta
taistaa. Mahdollisuuksiin on muuten
muissa asioissa kunnan täytyy seistä
vaikea vastata. Se on henkinen este, josanojensa takana. Meihin täytyy voida
hon kunta ei voi vaikuttaa.
luottaa. Että emme ala kertoa turuil- Myös tuotekehitys ja uudenlaila ja toreilla, mitä ihmiset miettivät ja
nen ajattelu kaipaavat lisää panostusta.
puuhaavat ja arvella, että onkohan siitä
Mahdollisuuksia on esimerkiksi matkaisiihen. Sellaisia luottamuksellisen keskuslussa. Ja monessa muussakin.
telun paikkoja ei ole yrittäjillä paljon.

Haasteellisia tehtäviä

KOMMENTTI

Yrittäjälle itselleen kuuluvien asioiden raja on
pyhä, eikä sitä sovi ylittää, vaikka joskus mieli tekisikin. Erityisesti vaikeuksiin ajautuneita yrittäjiä
auttaisi mielellään, mutta konstit ovat kiven alla:
- Vaikka yrittäjällä on vaikeuksia, kunnan roolissa on vaikea tarjota apua, jos yrittäjä ei itse lähes-

Kuinka tärkeää se onkaan: luottamuksellinen keskustelu, tunnustelu, vakavasti ottaminen. Yrittäjä
on aina huteralla maaperällä kurkottaessaan tuntemattomaan tulevaisuuteen. Vene keikkuu helposti. Kunta voi tasoittaa aallokkoa. Se voi olla
uskottavasti yrittäjän ystävä. Taitolaji...
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Kehittämisyhtiö yrittäjyyden edistäjänä
- havaintoja Äänekoskelta
Yrittäjiä palvellaan monen organisaation
toimesta. Kaikilla niillä on oma roolinsa
ihmisten innostamisessa ja opastamisessa,
tuntemattomaan tulevaisuuspolkuun tarttumisessa. Mutta mihin tässä ilmiössä pääsee
käsiksi kehitysyhtiön konttorista ja mihin on
vaikeampi tarjota apua? Ääneseudun Kehitys
Oy:n toimitusjohtaja Jouko Varis ja kehityspäällikkö Sakari Aho-Pynttäri vastaavat.
- Ei sorkita yrittäjyyden sisältöä eikä anneta valmiita otsikoita siitä, mitä yrittäjän pitäisi tehdä, kuvaa
Jouko Varis yhtiön kysyntälähtöistä toimintatapaa.
Yhtiö pyrkii toimimaan yrittäjien apuna ja tukena arvioimalla ja kehittämällä ideoita, joita yrittäjille kyllä luonnostaan syntyy. Perustaa rakennetaan yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa
esimerkiksi toimialakohtaisten hankkeiden ja yhteistyöverkostojen kautta.
- Tämä takaa sen, että yrittäjällä on oma tahto
edetä asiassa ja se on hänelle tärkeä ja tarpeellinen,
perustelee Varis toimintatapaa. Toimintatapa asettaa kehitysyhtiölle omat vaatimuksensa:
- Maailmaa ja mahdollisuuksia täytyy kyllä
seurata valppaasti. Toisaalta arkinen yhteydenpito yrityksiin on tärkeää, koska sitä kautta opimme

tuntemaan toimintoja, tuotteistoja, konekantaa,
osaamista ja aistimaan tarpeita.
Pieni organisaatio pystyy vastaamaan ihmisten
tarpeisiin joustavasti ja ilman korkeita kynnyksiä:
- Me emme luo suuria odotuksia isolla organisaatiolla ja ihmisten odotuksetkin ovat aika realistisia, kuvaa Varis vuorovaikutuksen luonnetta.

Tarttumakohtia yrittäjyyteen
Yrittäjyydelle otollisia ympäristöjä ja olosuhteita
on pyritty luomaan esimerkiksi uusimuotoisia yhteisöjä ja jaettuja tulevaisuuskuvia synnyttämällä.
Sen kautta voi vireyttää elinkeinotoimintaa pitemmällä aikavälillä aluelähtöisesti:
- Kun yhteisöön syntyy uskoa, sinne viriää myös
uusia mahdollisuuksia. Tätä prosessia on käyty
läpi muun muassa Konginkankaalla ja Lintulahdessa, kuvaa Sakari Aho-Pynttäri. Hänen mielestään vuorovaikutus on kehityksen perusta, myös
yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa:
- Kun ihmisillä on uskoa ja luottamusta, he pystyvät aika monenlaisiin tekoihin. Omassa lokerossa oleskelu ja yhteyksien, verkostojen puuttuminen
ei edistä asiaa. Kun saadaan suunta ja yhteinen
käsitys aikaiseksi vuosien aikana vaikkapa aluesuunnitelmalla, niin sitten ihmiset uskaltavat teh-

Ääneseudun Kehitys Oy:n toimialueelta löytyy sekä syvää maaseutua, pieniä kirkonkyliä että suuri teollinen keskus.
Elinkeino- ja asumismahdollisuuksien kirjo on siis suuri, esittelevät Sakari Aho-Pynttäri (vas.) ja Jouko Varis (oik.).
Keski-Suomen maaseutu 2010
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dä yllättävän paljon omakohtaisia
Kun yrittäjyyttä katsotaan tälKAPEA-ALAISIA
ratkaisuja, myös liiketoiminnaslaisesta kokonaisperspektiivistä ja
HUIPPUASIANTUNTIJOITA
ON PALJON,
sa.
yksittäisen ihmisen näkökulmasKOKONAISUUDEN
Aluelähtöisellä ajattelulla on
ta, yllättävän tärkeä asia voikin
YMMÄRTÄJIÄ
vankka perusta. Asuinympäristö
olla
esimerkiksi rantarakentamiVÄHÄN.
on monelle ihmiselle erittäin tärnen. Yrittäjät ja yritteliäät ihmiset
keä asia, jota sitoo sekä yrittäjiä että
voivat tuoda alueelle monenlaista
työntekijöitä vakaisiin liiketoiminta- ja
hyvinvointia, jos heidät pystytään
työsuhteisiin:
kiinnittämään siihen vaikkapa hyvän
- Maaseutualue ja ihmiset, jotka ovat
rantatontin kautta. Lähestymistapa vaatii
motivoituneita omaan kotiseutuunsa ja
kuitenkin uudenlaisten askelten opetteleasuinympäristöönsä, ovat äärimmäisen
mista elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikassa:
hyvä voimavara niille yrityksille, jotka
- Monta kertaa uudet toimintatavat
haluavat täällä liiketoimintaansa pyöritsyntyvät avaamalla ajatusta siitä, mistää, arvioi Jouko Varis.
tä tässä hommassa on kysymys. SilEsimerkiksi starttiraha ja työssä oleloin ihmiset voivat oivaltaa asian ja
vien ihmisten yrittäjyyden tukeminen
siihen liittyvät mahdollisuudet. Mielionkin ollut Variksen mielestä hyvää
kuvien luominen ja mahdollisuuksien
elinkeinopolitiikkaa tällaiselle paikkuvaaminen on tärkeämpää kuin jonkaan sitoutuneiden ihmisten alueelle:
kin tiukan strategian tekeminen, valot- Se on nostanut esille sellaisia yrittätaa Sakari Aho-Pynttäri.
jiä ja yrittäjyysajatuksia, joita ei olisi
Äänekosken miehillä on terveisiä
ilman sitä. Kun liiketoiminta on
myös julkiselle kehittämispolitiikalomaan, tuttuun tekemiseen liitle, jota ohjeistetaan erilaisista viKUN IHMISILLÄ
tyvää, sekä osaaminen että asiarastoista, kaukana ihmisten arON USKOA JA
kaskunta ovat yleensä hyvällä
jesta ja tarpeista:
LUOTTAMUSTA,
tolalla.
- Kapea-alaisia huippuasianHE PYSTYVÄT AIKA
Yrittäjyys ja liiketoiminta tatuntijoita on paljon, mutta koMONENLAISIIN
TEKOIHIN.
pahtuu aina jossakin kokonaiskonaisuuden ymmärtäjiä vähän.
raamissa, missä ovat mukana
Kentällä toimintavat ovat hyvin
asuminen, perhe, harrastukset ja
alue- ja toimintokohtaisia. Alueen
monet muutkin arkiset asiat liiketoitahto onkin yleensä lähimpänä kehitminnan lisäksi.
tämisen kohteen tai avun tarvitsijan tar- Yritystoimintaa voidaankin tällaisella
vetta, Jouko Varis linjaa oman kokemukalueella kehittää eri lähestymiskulmasta kuin
sen pohjalta.
menemällä tyrkyttämään yrityspalveluita,
Kokonaisuuksia rakennetaan ihmisSakari Aho-Pynttäri paljastaa.
ten kanssa, paikallistasolla. Siinä pit- Tätä näkökulmaa täälläkin on yrikäjänteiset tavoitteet ovat tärkeitä.
tetty koko ajan miettiä, että miten näitä
Kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa
asioita edistetään muulla kuin perinteine eivät ole ykköstilalla. Kuntien eli
sellä yritysneuvonnalla. Miten ihmisiä
alueen asukkaiden omistamassa ketehdään tietoisiksi ja avataan käsityksiä
hitysyhtiössä pitkäjänteinen toiminkokonaisuuksista ja mahdollisuuksista,
ta on kuitenkin mahdollista:
Aho-Pynttäri pohtii edelleen.
- Tärkeää on kehityksen suunta, ei
kättelyjen määrä, tiivistää Jouko Varis
pelin hengen.
Haasteellisia tehtäviä
Vaikka alue ja toimintamalli tarjoavat monenlaisia
mahdollisuuksia yrittäjyyden yhdistelemiseen inhimillisen elämän ja liiketoiminnan eri osa-alueisiin,
tässä piilee myös yrittäjyyden edistämisen suurin
vaikeus:
- Ihmisen sielun syövereihin on vaikea päästä
käsiksi, tunnustaa Jouko Varis. Yksittäisen ihmisen
tietoisuuden herättäminen on haasteellista.

KOMMENTTI

Tuomas Kuhmonen

Yrittäjyyden edistäminen on paikallistason asia.
Se edellyttää kokonaisuuksien rakentamista ja
laaja-alaista, ”erikoistumatonta” vuorovaikutusta. Liiketoiminnan edistäminen voi onnistua paremmin aluetasolla. Silloin kapea-alainen asiantuntija voi palvella yrittäjiä omassa asiassaan.
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Toimintaryhmä yrittäjyyden edistäjänä
- havaintoja Jyvässeudulta
Leader on EU:n tuliaisia. Leader-ryhmät eli
toimintaryhmät ovat käytännössä maaseudun kehittämisyhdistyksiä. Ne toteuttavat
kuuluisaa alhaalta-ylös -periaatetta ja toimivat kolmikannan pohjalla: mukana ovat yksityiset maaseudun asukkaat, julkinen hallinto
sekä järjestö- ja yrityskenttä. Ne innostavat,
kannustavat ja opastavat sekä osallistuvat
maaseudun yritystoiminnan ja kehittämishankkeiden rahoitukseen.
Yrittäjyys kuuluu myös toimintaryhmien
repertuaariin. Riskipitoiseen tulevaisuuspolkuun tarttumista pyritään edistämään ruohonjuuritasolla. Mihin tässä ilmiössä pääsee
käsiksi toimintaryhmän näkövinkkelistä ja
mihin taas on vaikeampi tarjota apua? Toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen maakunnan keskusseudulla toimivasta JyväsRiihi
ry:stä vastaa.

Tarttumakohtia yrittäjyyteen
Toimijakenttä maaseudunkin yrittäjien ympärillä
on melkoinen mosaiikki. Toimintaryhmät kiinnittyvät yrittäjyyteen erityisesti kehittämishankkeiden
ja pienyritysten rahoituksen kautta:
- Pienten yritysten kanssa touhutaan. Me tunnemme maaseutuyritysten rahoitusvälineet hyvin
ja osaamme neuvoa yrittäjää niissä asioissa, ohjata
rahoituksen suunnittelua ja hakemista, Pirjo Ikäheimonen toteaa.
- Me keskitymme rahoitusnäkökulmaan, vaikka
pyrimme toki tukemaan myös yrittäjää ja yrityksen
kehittymistä kokonaisvaltaisemmin. Aika on kuitenkin sen verran kortilla, että vain sellaisiin tapauksiin ehditään tarttua, joissa idea on jo syntynyt ja
joissa mietitään jo rahoitusta.
Paperityön lomassa yrittäjää pystytään sparraamaan ja neuvomaankin:
- Siinä vaiheessa käydään yhdessä yrittäjän
kanssa läpi monia asioita ja saatetaan huomata asi-

Pirjo Ikäheimosen luotsaama JyväsRiihi r.y. toimii Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten alueella.
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oita, joita yrittäjä ei ole itse tunnistanut.
- Sparraaminen ja yrittäjän kuunteleminen onkin tärkeää, vaikka rahoitusasia ei etenisikään.
Joskus yrittäjä lähtee tyytyväisenä pois, vaikka ei
rahoitusta saisikaan, Ikäheimonen jatkaa.

Haasteellisia tehtäviä
Toimintaryhmän suurin mörkö yrittäjyyden edistämisessä on byrokratia. Niin voi olla yrittäjälläkin:
- Yrittäjän näkökulmasta julkisen tukemisen
järjestelmää pitäisi yksinkertaistaa ihan älyttömän
paljon. Tässä järjestelmässä on joskus parempi
tehdä investointi ilman pientä avustusta, kuin käydä läpi hakemiseen, maksatukseen ja valvontaan
liittyvä paperityö, hintatason selvittäminen ja kilpailuttaminen. Yrittäjä voi joskus käyttää sen ajan
tehokkaammin ja tuottavammin. Osa yrittäjistä
luopuukin jo hakuvaiheessa, kuvaa Ikäheimonen
tilannetta yrittäjän kannalta.
- Elämäntapa on osalle yrittäjistä tärkeä. He ovat
yrittäjiä nimenomaan siksi, että saavat itse päättää
asioistaan. Tällaiset yrittäjät eivät halua valvontaa
ja eivät siksi hae myöskään yhteiskunnan tukea.
Ikäheimonen pitää tätä ymmärrettävänä ja
hyväksyttävänä, onhan vapaus yrittäjyyden kulmakiviä. Halutessaan yrittäjä kuitenkin saa toimintaryhmältä apua ja osa sitä kautta rahaakin
yrityksensä kehittämiseen. Toimintaryhmällekin
hallinto on kuitenkin raskas:
- Toimintaryhmien ohjelmat pakotettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alle.
Nyt rahoitusjärjestelmä ehtoineen ohjaa kaikkea
pikkutarkasti. Yrittäjän kanssa selvitetään labyrinttiä: millaisia esteitä on, minne asia kuuluu, mitä
saa rahoittaa. Yrittäjä ei välttämättä osaa kertoa
kaikkea, emmekä me kysyä. Systeemi on tehty liian byrokraattiseksi. Järjestelmään on onneksi saatu vuoden 2010 aikana pieniä parannuksia. Hankkeen maaliin saaminen on monimutkaista, muttei
mahdotonta.
Rahoitusjärjestelmän yksinkertaistaminen vapauttaisi aikaa yrittäjyyden ja liiketoiminnan varsinaiseen kehittämiseen:
- Senkin ajan voisi keskittyä sisältöihin, yrittäjään ja yritykseen, eikä pelkästään tukiedellytyksiin.
- Ajan puute vaikeuttaa myös kokonaisuuksien
rakentamista esille nousevista ideoista ja tarpeista.
Olisi hyvä, jos kaikkeen ei tarvitsisi hanketta, vaan
voisi tehdä myös varsinaista kehittämistyötä. Kaikkeen ei tarvita hanketta, vaan aikaa.
Hanketyöstä on kuitenkin tullut osa maaseudun
kehittämisen arkea. Yrittäjyyden edistäjänä hankeviidakko ei edusta aina kovin tehokasta toimintaa:

- Kun hankkeita on pilvin pimein, toimijoita on
myös erittäin paljon. Yrittäjyyttä edistetään niin
monella taholla. Toiminnassa on paljon päällekkäisyyttä. Yrittäjän näkökulmasta se tuntuu varmaan
hassulta, kun monesta toisistaan tietämättömästä
hankkeesta ollaan yhteydessä. Parempi tiedonkulku vaatisi aikaa, jota hankebyrokratia nyt vie.
Yrittäjyyden ytimeen kiinni pääseminen kaipaisi Ikäheimosen mielestä myös uusia työkaluja:
- Olisi hyvä, jos toimintaryhmä voisi kanavoida
maaseudulle myös pienimuotoista riskirahoitusta tai innovatiivisen yrittäjyyden rahoitusta, joka
poikkeaisi täysin muusta. Että pääsisi kokeilemaan
jotain sellaista kuin vaikka Kallioplanetaario. Nythän mitään innovatiivisuutta ei välttämättä edellytetä. Sellainen loisi toimintaryhmätyölle lisäarvoa,
joka on vähentynyt edellisestä ohjelmakaudesta.

SPARRAAMINEN
JA YRITTÄJÄN
KUUNTELEMINEN
ON TÄRKEÄÄ.

KOMMENTTI

Tuomas Kuhmonen

Asioiden yksinkertaistaminen on oikeasti vaikeaa. Monimutkaistaminen on paljon helpompaa.
Maaseutuhallinnolla ei ole erityisiä meriittejä virtaviivaistamisessa. Mutta on se mahdollista. Verohallinto on sen tehnyt. On yksinkertaistettu ja
vastuutettu. Ja verojakin vielä maksetaan.
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Karjalasta kajahtaa?
Pohjois-Karjala. Itäinen maakunta. Rajaseutu. Tunnettu karjalanpiirakoista. Monen
taiteilijan kotiseutu. Myös monen muualla
asuvan kotiseutu. Siitähän se Leevi and the
Leavingsin biisikin kertoo. Maakunta on
ollut sodan jälkeen maan suurin työvoiman
tuottaja muille alueille.
Ihmishautomotoiminta ei ole kuitenkaan
lamaannuttanut karjalaisia. Biodiversiteetti
kukoistaa paitsi luonnossa myös maakunnan
maaseudun kehittymisessä ja kehittämisessä.
Mutta mikä niissä on ollut parasta? Totuuskomissio vastaa.
Yksittäisiä onnistumisia voi tunnistaa yritys- ja paikallistasolla paljon, mutta isomman kuvan piirtäminen ei ole yhtä helppoa. Onnistumisia on lisäksi
paljon vaikeampi tunnistaa kuin epäonnistumisia.
Totuuskomissio joutuikin vaikean tehtävän eteen.
Kahvia kului...
Pohjois-Karjala on mielenkiitoinen maakunta.
Moni luulee sen jo kuolleen pystyyn. Maakunnassa on kuitenkin monenlaista puhinaa, muuallakin
kuin Kiteellä. On maailmanluokan liiketoimintaa.
Venäjän markkinat vieressä. Edes byrokratia ei ole
lannistanut iloisia karjalaisia.

Kehittyminen
Onnistumisten ja vahvuuksien listaamisen aloittaa
Pekka Tahvanainen, tutusta päästä:
- Metsä ylipäätään on vahvuus, ja metsäteollisuus. Metsästä on niin moneksi. Esimerkiksi puunkorjuuteknologiassa olemme varmaan yhtä vahvoja kuin savolaiset maidossa. Ja bioenergia. Siinä
tehdään muuten yhteistyötä Keski-Suomen kanssa.
Itä-Suomen ainoa biokaasulaitos on Kiteellä.
Pienimuotoisen heimosodan lietsonnan jälkeen
luettelo jatkuu:
- Ja lämpöyrittäjyys. Esimerkiksi Kesälahdella
kaukolämmöstä vastaa yksityinen yritys. Olemme
monessa siihen liittyvässä asiassa edelläkävijöitä.
Myös luonnontuote- ja elintarvikealalla menee
hyvin ja kadonneen savupiipputeollisuuden tilalle
on saatu esimerkiksi ympäristöliiketoimintaa. Sen
alan yrityksiä on syntynyt Keski-Karjalaan nelisenkymmentä, jatkaa Risto Hiltunen.
- Monen asian, myös bioenergian, taustalla on
pitkäaikainen kehitys ja toimiva yhteistyö, joka alkaa nyt olla hyvässä kuosissa, Tuomo Hämäläinen
muistuttaa.
- Ja idearikkaat ihmiset, täydentää Hiltunen.
Hänen mielestään kaikki lähtee ihmisistä, myös lii-

Pohjois-Karjalan tilaa analysoi ad hoc totuuskomissio, johon kuuluivat (vasemmalta oikealle) Maaseutu ja energia
-yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta, toimitusjohtaja Risto Hiltunen KeskiKarjalan Kehitysyhtiä Oy:stä (KETI), johtaja Ulla Asikainen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Biotalouden
keskuksesta ja Leader-asiantuntija Tuomo Hämäläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.
Keski-Suomen maaseutu 2010
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ketoiminnan kehitys:
- Esimerkiksi me kehitysyhtiönä haluamme tarttua ihmisten tieto-taitoon ja osaamiseen. Haluamme olla sellaisen ihmisen yhteistyökumppanina,
jolla on jotakin huippuosaamista ja joka on kiinnostunut yrittämisestä. Ihmisestä se on bisneskin
kiinni viime kädessä.
Iloiset, alkuvoimaiset karjalaiset ihmiset pääsivät siis mukaan totuuskomission listalle. Muuttotappiomaakunta ei tosiaan tunnu lamaantuneen
henkisesti menetetyistä sieluista. Maaseudun pienyritystoiminta on ollut vireää. Silläkin saralla kehitys on ollut plusmerkkistä:
- Pieniä yrityksiä syntyy esimerkiksi KeskiKarjalassa runsaasti. Varsinkin palveluyrityksiä
maaseudulle: hoivaa, matkailua, remonttipalveluita. Yrittäjyys on meillä kunniassa, maalailee Risto
Hiltunen.

- Myös keskittymät ruokkivat uutta yritystoimintaa. Esimerkiksi Pajarinhovin vesipuisto Kiteellä. Mukana on ollut monta hanketta ja toimijaa. Siitäkin keskittymästä kumpuaa monenlaista
liiketoimintaa, kuvaa Tuomo Hämäläinen kehittämisen kenttää.
- Maaseudun pienyritysten rahoituksessa olemmekin maan kärkipäässä, vahvistavat Hiltunen ja
Tahvanainen.
Myönteisten asioiden listaus jatkuu toisen kahvikupillisen siivittämänä:
- Ja maaseutuun liittyvä koulutus on kunnossa,
myös korkeakoulutus, Ulla Asikainen täydentää
listaa.
- Ja Venäjä lähellä. Niiralan rajanylityspaikalla lähestytään miljoonan ylittäjän rajaa vuodessa.
Kun saataisiin vielä 72 tunnin viisumivapaus, Hiltunen ristii hiljaa kätensä.

TOTUUSLAATIKKO
Pohjois-Karjalan klustereiden työpaikat 1996-2007
(työpaikkoja yhteensä 63 000 v. 2007)
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Lähde: Pohjois-Karjalan liitto.
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tä näkymää on varmaan työstetty Kolilla, sillä asiat
osataan nähdä osana isompaa maisemakuvaa:
- Pohjois-Karjalassa valmistellaan esimerkiksi
Yritys-Suomesta suoraan maakunnallinen yhteistoimintasopimus. Kaikkialla ei saada kasaan edes
seututason kuvioita, luonnehtii yhteistyötä Risto
Hiltunen.
- Se toimiva apparaatti onkin voimavara, jota ei
itse tule aina huomanneeksi, havahtuu Pekka Tahvanainenkin.
Kone siis toimii. Rattaat ovat paikallaan ja rasvaa on riittävästi. Mutta millä polttoaineella tämä
kone käy? Kun kulisseihin poraudutaan syvemmälle, toimivan koneen käyttövoimaksi paljastuu myös
pakkoa:
- Kyllä siellä myös raadollinen tausta on. Esimerkiksi maatilojen rakennekehitys ja maakunnan
korkea työttömyys pakottavat etsimään jotakin.
Kasvua tai muuta toimintaa, työtä. Ahdinko ja tukala tilanne pakottaa etsimään tulevaa leipää yrittäjyydestä. Pakko luo kysyntää toimijaverkon palveluille, Pekka Tahvanainen tunnustaa.
- Pakon edessä vaihtoehtona on aina myös lamaantuminen. Onneksi näin ei ole käynyt, Ulla

YRITTÄJIEN TARPEISIIN
VASTAAMINEN VAATII
MYÖS VIRKAMIEHILTÄ
JA RAHOITTAJILTA
ROHKEUTTA TEHDÄ
RATKAISUJA.

Kehittäminen
Kehittämistoiminnassa on tunnistettavissa yhtä
lailla onnistumisia. Aktiivisuutta on havaittavissa
monella rintamalla:
- Leader-toiminta on ollut aktiivista kautta aikain. Vaikka olemme muuttotappiomaakunta,
virkeyttä on kylillä paljon. Niille tulee esimerkiksi
omat Facebook-sivut. Myös pienyritysten kehittämisessä kanssakäyminen on luontevaa ja aktiivista,
pohtii Tuomo Hämäläinen.
- Myös selkeä aluejako on helpottanut asiaa.
Maakunnan seudut ovat luontevia ja aitoja, hän
jatkaa.
- Kehittämisen välineet ovat hyvin hallussa. Toimijat ovat tunnistettuja ja tunnustettuja. Toiminta
on helppoa. Uhkana on tosin verkoston sulkeutuminen ulkopuolisilta. Silloin ei tule uutta. Avoimuuden pitäisi säilyä, pohtii Ulla Asikainen toimintakulttuuria.
- Meillä on väestöpohjaan suhteutettuna riittävän kokoinen ja aktiivinen kehittäjäporukka:
seutuyhtiöt, koulutusorganisaatiot, toimintaryhmät, TE-toimistot, Pro Agria, maaseutusihteerit ja
muut, jatkaa Pekka Tahvanainen analyysiä. YhteisKeski-Suomen maaseutu 2010
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MONENLAISTA
PIENEMPÄÄ,
MUTTA SILTI
MERKITTÄVÄÄ.

Asikainen huokaa. Maakunnassa ulkopuolisen
aistima ilmapiiri onkin monin paikoin raikas kuin
keväisen tuulen henkäys Karjalan männikkökankaalla. Se toki myös velvoittaa ja haastaa:
- Yrittäjien tarpeisiin vastaaminen vaatii myös
virkamiehiltä ja rahoittajilta rohkeutta tehdä ratkaisuja, muistuttaa Tahvanainen. Kaikkialla sitä ei
ole.
Syvempiä virtoja työnteon ja aherruksen taustalla edustaa kulttuuri, jolla tuntuu olevan karjalaisille suuri merkitys. Pekka Tahvanainen näkee
siinä paljon elinvoimaa:
- Karjalainen kulttuuri ja musiikki. Sillä alalla
on paljon aktiviteettia ja voimaa. Pientä, rikasta ja
monisäikeistä. Ilosaari-rock, Kihaus, Lieksan vaskiviikot, kesäteatterit, kaikenlaista, monisäikeistä.
Monimuotoisuus voidaan nähdä heikkoutuna,
erikoistumisen etujen saavuttamisen esteenä. Mutta siitäkin voi rakentua elinvoimainen kokonaisuus, tosin vaikeammin hallittava:
- Vaikka esimerkiksi maito ei ole koko maakunnan tasolla yhtä näkyvä asia kuin Savossa, sillä on
silti suuri merkitys. Monenlaista pienempää, mutta
silti merkittävää. Sellaisen monimuotoisuuden hallinta on kuitenkin haaste kehittämistyölle, Asikainen miettii vakavissaan.

MONIMUOTOISUUS
KEHITTÄMISTYÖSSÄ ON
YHTÄ TÄRKEÄÄ KUIN
LUONNOSSAKIN.

Tulevaisuus
Totuuskomissiolla on tulevaisuuden suhteen varsin
maltillisia toivomuksia. Niissä Pohjois-Karjalan
maaseutu kiinnittyy toisaalta suurempiin kehityskulkuihin ja voimakenttiin, toisaalta myötätuulen
säilyttämiseen toimintakulttuurissa:
- Itä-Suomi -kuvio olisi hyvin toivottavaa saada
toimimaan mahdollisimman monessa asiassa. Jos
siinä pääsisimme eteenpäin, olisimme monessa
asiassa vahvempia isommassa perspektiivissä. Toivottavasti siinä ei tule pimeitä hetkiä eikä sorruta
omien rakenteiden suojeluun, esittää Pekka Tahvanainen kainon toivomuksensa.
- Venäjä on mahdollisuus. Jonkinlainen contact center olisi hyvä saada tänne palvelemaan sen
ilmansuunnan ihmisiä, unelmoi Risto Hiltunen
rajan luomista suurista mahdollisuuksista. Rajan
pinnassa onkin jo monenlaista palveluliiketoimintaa ja portti itään on tärkeä koko maakunnalle.
- Toivottavasti saavutettu tekemisen meininki
säilyy edelleen tulevaisuudessa. Sellainen toimintakulttuuri on tärkeä kehitykselle. Monimuotoisuuskaan ei ole kehittämisessä paha asia, Ulla Asikainen pohtii.
- Monimuotoisuus kehittämistyössä on itse
asiassa yhtä tärkeää kuin luonnossakin, kiteyttää
Tuomo Hämäläinen.

KOMMENTTI

Tuomas Kuhmonen

Ilmapiiri. Ilmapiiri. Ilmapiiri. ”Sopiva porukka”.
Kun porukka on riittävän hyvässä hapessa, henki
kulkee. Voi kiinnittää huomionsa oikeisiin asioihin. Arki sujuu ja maailma parantuu.
Mutta hyvä ilmapiiri ei synny hetkessä, tuskin
vahingossakaan. Täytyy ymmärtää oma roolinsa
ja olla kiinnostunut toisista. Muidenkin tekemisiä
täytyy arvostaa. Ihmiset kaiken takana. Kaikessa.
Toimintapuitteet ovat tärkeitä ja liiketoiminta ravitsee maanpiirin, mutta ihmiset kylvävät ja korjaavat sadon.
Yhteinen maali on tärkeä. Maaseudun monimuotoisuudesta ja alueiden erilaisuudesta sitä ei
ole helppo löytää. Sopivien tarttumapisteiden löytämiseksi täytyy juoda kahvia, paljon kahvia.
Ilmapiiri on harvoin täydellinen, änkyröitä on
aina. Mutta evoluutiossakin riittää, kun on riittävän hyvä. Ei tarvitse olla optimaalinen selvitäkseen elossa ja jatkaakseen lajia. Monimuotoisuus
on luonnon ominaisuus. Biodiversiteetissä saattaa
piillä suuri viisaus myös yhteisten asioiden hoitamisen mallina, miksei myös liiketoiminnan harjoittamistapana. Pienikin voi olla merkittävää.
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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+
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?

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
Onko vahvistettu liiketoimintaosaamista
kaikissa maaseudun
elinkeinoissa ja organisaatioissa?

VAIHTOEHDOT

Onko maaseudun elinkeinotoiminnan
kilpailukyky parantunut
koko maata nopeammin?

5 12

PAINOPISTEET:

6+

7-

ORGANISAATIOTEHOKKUUS
Onko parannettu yhteistyöorganisaatioiden kykyä edistää
maaseudun kilpailukykyä?

6+

6+

BIOENERGIA

Onko maaseudun toimijoille hahmotettu
vaihtoehtoja ja tarjottu uusia toimintamalleja?

SÄTEILYVAIKUTUS

6+

Onko maakunnan keskusseudun säteilyvaikutus vahvistunut ja
laajentunut?

6+

7

Onko maaseutuasumisen mahdollisuuksia
markkinoitu oikein ja
riittävästi?

6 12

6 12

Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaosto
(n=11) antoi 08.12.2010 kouluarvosanan (4-10)
strategian toteutumiselle vuonna 2010. Itseruoskinta
paljasti sekä onnistumisia että kiritarpeita.
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6+

MARKKINOINTI

Onko
maaseudun
palveluyrittäjyyttä kehitetty johdonmukaisesti?

8

7

6+

PALVELUYRITTÄJYYS

Onko lisätty bioenergian tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia?

Onko
hyödyllinen
vuorovaikutus maakunnan keskusseudun
kanssa vahvistunut?

KANSALAISTOIMINTA
Onko edistetty aktiivista kansalaistoimintaa ja omatoimisuutta
maaseudulla ?

UUDELLEENMUOTOUTUMINEN
Onko tuettu maaseutuun liittyvien organisaatioiden uudelleenmuotoutumista?

7-

VUOROVAIKUTUS
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6+
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 2010

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 tiedostamattomasti
omaksuttuihin arvoihin, juurtuneisiin asenteisiin,
tiedonmurusten luovaan yhdistelyyn tai vallitsevaan yleiseen käsitykseen. Joskus yllättäen avautuva tilaisuus voi viedä päätökset yllättävään suuntaan. Jokaisen ihmisen tähtikartta on erilainen.

tiloja koskeva rekisteri on erittäin kattava, mutta
muista maaseutuyrityksistä ovat kyselyssä mukana
vain tukea hakeneet yritykset. Niillä on siis jokin
kehittämishanke vireillä tai hiljattain toteutettuna.
Maatilataloutta ja maaseudun muuta liiketoimintaa
koskevat tulokset eivät siksi ole suoraan vertailukelpoisia.
Ryhmittelyissä vastaajia on noin 20-120/seutukunta ja noin 40-190/yritystyyppi (metsätilat oli ryhmänä niin pieni, että sitä ei raportoitu erikseen).
Näillä varauksilla ja huomioilla vastausten käyttökelpoisuus on riittävä, koska barometrissä ei pyritä
tuottamaan määrällisiä ennusteita vaan tunnistamaan muutossuuntia ja -prosesseja. Tällä silmällä
tuloksia on myös syytä lukea seuraavilta sivuilta!

T

ulokset voivat helpottaa yrittäjiä asemoimaan
omat ajatuksensa suhteessa muihin ja suhteessa ”isoon kehykseen”. Ne voivat helpottaa päättäjiä tunnistamaan tarttumapintoja, joiden kautta he
voisivat parhaiten edistää yrittäjyyttä ja maaseudun liiketoiminnan kehittymistä. Vain panostamalla voi kehittyä ja vain kehittymällä voi selviytyä!
Keski-Suomen toisen maaseutubarometrin vastaajilla oli yhteensä 5.100 vuotta yrittäjäkokemusta.

T

oinen Keski-Suomen maaseutubarometri 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 1.352 maatilalle ja Hanke2007rekisterissä 414 mikroyritykselle. Kun virheelliset
ja päällekkäiset osoitteet poistettiin, kysely lähetettiin lopulta 1.695 osoitteeseen. Näistä 203 osoittautui toimimattomiksi tai virheellisiksi, joten kysely
meni perille 1.492 vastaajalle. Näistä vastauksia
saatiin 367 eli vastausprosentti oli 25 (vuonna 2009
vastaajia oli 345 ja vastausprosentti 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. Maa-
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KESKI-SUOMEN MAASEUDUN TÄHTIKARTTA
ELINVOIMAISUUSKUVIO

Elinvoimaisuus

Liiketoiminta

Asuminen

Perusedellytykset

Tehostaminen

Käynnistäminen

Riskinotto

Riskinkanto

Kouluttautuminen

Investoinnit

Liiketoimintayhteistyö

LIIKETOIMINTAKUVIO
Toimintaympäristön tuntemus

Johtajuus

Ajatukset
Toimintamallit

Keksinnöt
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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. Vaikka
maaseudun merkityksen hyvinvoinnin lähteenä on
koettu hieman heikentyneen viime vuodesta, sitä
pidetään kuitenkin tulevaisuudessa maaseudun
merkittävimpänä tehtävänä yhteiskunnassa.
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. Viime vuoteen verrattuna monien maaseudun merkityksen koettiin pienentyneen monien
tuotannollisten tehtävien hoitajana. Lähimmän viiden vuoden aikana maaseudun merkityksen ennakoitiin vahvistuvan erityisesti energian, puutavaran
ja virkistyksen tuottajana. Metsä liittyy kaikkiin

näihin tuotannollisiin tehtäviin eli sen merkitys korostuu yrittäjien oman arvion perusteella.
Maaseutu yhdistyy yrittäjien mielessä vahvasti
erityiseen elämäntapaan: maaseutu on ensisijaisesti erityisen ja erilaisen elämäntavan sijaintialue.
Maaseutu profiloituu vahvemmin asuinalueena
kuin yritystoiminnan sijaintialueena; molemmissa näissä rooleissa maaseudun asema on yrittäjien
mielestä hieman heikentynyt viime vuodesta. Tulevaisuudessa maaseudun merkitys korostuu yrittäjien arvion mukaan erilaisen elämäntavan mahdollistajana ja asuinalueena.
Tulevaisuudessa Keski-Suomen maaseutu on
siis yrittäjien käsityksen mukaan ennen kaikkea hyvinvointilähde, jonka tuotannollisessa roolissa metsät korostuvat ja johon liittyy erityinen elämäntapa. Maakunnan eri alueilla roolien koettu merkitys
vaihtelee. Maaseudun tuotannollisten roolien koetaan vahvistuneen viime vuodesta erityisesti keskusseudun ulkopuolella (ks. seuraava aukeama).

Maaseudun rooli yhteiskunnassa 2009 ( ), 2010 ( ) ja 2015 ( )
(n=336 v. 2009, n=363 v. 2010/2015)
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 2010
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MITEN MAASEUTU PROFILOITUU YRITTÄJIEN MIELISSÄ?
Miten seutukunnat poikkeavat toisistaan maaseudun koetun merkityksen osalta
ja mihin suuntaan koettu merkitys on muuttunut 2009-2010

Maaseutu on...
- raaka-ainelähde

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

- työvoimalähde

- hyvinvointilähde

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Maaseudulla sijaitsee...
- elämäntapa

- liiketoiminta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Merkitys suurempi
kuin maakunnassa
keskimäärin ja
nousussa (2009-2010)
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Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Merkitys suurempi
kuin maakunnassa
keskimäärin ja
laskussa (2009-2010)

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Merkitys pienempi
kuin maakunnassa
keskimäärin ja
nousussa (2009-2010)
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Joutsan
seutukunta

- asuinalue

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Merkitys pienempi
kuin maakunnassa
keskimäärin ja
laskussa (2009-2010)

Joutsan
seutukunta

Seutukunta,
jossa merkitys
suurin

MITEN MAASEUTU PROFILOITUU YRITTÄJIEN MIELISSÄ?
Miten seutukunnat poikkeavat toisistaan maaseudun koetun merkityksen osalta
ja mihin suuntaan koettu merkitys on muuttunut 2009-2010

Maaseutu tuottaa...
- elintarvikkeita

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

- puutavaraa

- virkistystä

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

- kulttuuripalveluita

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

- energiaa

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Joutsan
seutukunta

- turvallisuutta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

- ympäristöpalveluita

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

- sosiaali- ja terveyspalveluita

Joutsan
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

- identiteettiä
Merkitys suurempi kuin
maakunnassa keskimäärin
ja nousussa (2009-2010)
Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Merkitys suurempi kuin
maakunnassa keskimäärin
ja laskussa (2009-2010)

Maaseudulla
on
monta tehtävää ja
sinne mahtuu monenlaista toimintaa.
Siksi sen kehittäminen on niin vaikeaa.
Pitäisi edistää niin monta asiaa. Jo maataloutta on
niin monta sorttia, muusta liiketoiminnasta, virkistyksestä ja asumisesta puhumattakaan. Kun tuo elämäntapa kuitenkin liittyy maaseutuun sekä pakkona
että vetovoimatekijänä, pitäisikö maaseudulla ruveta
rakentamaan palvelupaketteja erilaisiin elämäntaparesepteihin. Silloin alueet voisivat erikoistua johonkin
reseptiin: kuntoliikkujille, seuraihmisille, puunhalaajille, omatoimituhertajille... Kunhan olemassa olevaa
liiketoimintaa ei vaaranneta. Kuka uskaltaa?

Merkitys pienempi kuin
maakunnassa keskimäärin
ja nousussa (2009-2010)
Merkitys pienempi kuin
maakunnassa keskimäärin
ja laskussa (2009-2010)
Seutukunta, jossa merkitys
suurin
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Maaseutu asuin- ja liiketoimintaympäristönä
Maaseudun yrittäjät kokevat maakunnan maaseudun olevan nykyisin kilpailukykyisempi asumisympäristönä kuin liiketoimintaympäristönä. Arvio
kilpailukyvystä liiketoimintaympäristönä on viime
vuodesta heikentynyt; asumisympäristönä kilpialukyky on säilynyt ennallaan. Seuraavien viiden
vuoden aikana ero kasvaa, sillä yrittäjät arvioivat
maaseudun kilpailukyvyn asumisympäristönä vahvistuvan. Maaseudulla olevalle ja sinne sijoittuvalle
liiketoiminnalle tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjät
joutuvat kiinnittämään entistä enemmän huomiota
toimintaedellytyksiin.
Maaseudun kilpailukyky asumisympäristönä
koetaan keskimääräistä paremmaksi maakunnan
keskusseudulla ja Ääneseudulla (ks. seuraava sivu).
Viime vuoteen verrattuna kilpailukyarvio on parantunut erityisesti Keuruun ja Jämsän seutukunnissa, mutta myös Ääneseudulla.
Maaseudun kilpailukyky liiketoimintaympäristönä koetaan keskimääräistä paremmaksi Jyvässeudulla, Ääneseudulla sekä Keurusseudulla.
Kilpailukykyarvio on parantunut samoilla alueilla
kuin asumisessakin, eniten Keuruun seutukunnassa.
Arviot vaihtelevat hieman myös yrittäjäkokemuksen myötä (seur. sivu). Tuoreiden yrittäjien arviot maaseudun kilpailukyvystä sekä asumis- että
liiketoimintaympäristönä ovat vahvistuneet viime
vuodesta, kokeneimpien yrittäjien puolestaan heikentyneet. Erot ovat tosin pieniä.
Sekä maa- ja metsätaloustilat (”perusmaatilat”),
monialaiset tilat (myös muussa liiketoiminnassa
mukana olevat tilat) että muut maaseudun yritykset
(jotka eivät harjoita maa- ja metsätaloutta) arvioivat maaseudun kilpailukyvyn asumisympäristönä
hieman vahvistuneen. Erityisesti muuta yritystoi-

mintaa harjoittavat yrittäjät arvioivat kilpailukyvyn
liiketoimintaympäristönä sen sijaan huonontuneen
viime vuodesta. Erilaisilla yrityksillä ja yrittäjillä
on erilaisia tarpeita, vaikka yleiskuva toimintaympäristön kilpailukyvystä onkin melko yhtenäinen.

Maaseudun säilyminen kilpailukykyisenä
liiketoimintaympäristönä edellyttää perusedellytyksistä huolehtimista: liikenne- ja
tietoliikenneyhteyksistä, julkisista palveluista, yrityspalveluista. Osa hoituu netissä, jos se toimii.
Luovia ratkaisuja kaivataan, mutta myös uskottavia poliittisia linjauksia.

Maaseudun houkuttavuus ja kilpailukyky 2009 ( ), 2010 ( ) ja 2015 ( )
(n=328 v. 2009, n=351 v. 2010/2015)

Maaseutu asumisympäristönä
Maaseutu liiketoimintaympäristönä

Heikko
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Hyvä
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MITEN MAASEUDUN YRITTÄJÄT ARVIOIVAT ALUEENSA KILPAILUKYKYÄ?
Kukin yrittäjä on arvioinut yrityksensä sijaintikuntaa ja seututason tulos on näiden
arvioiden keskiarvo

Alueen kilpailukyky...
- asuinympäristönä

- liiketoimintaympäristönä
Kilpailukyky parempi kuin maakunnassa
keskimäärin ja nousussa (2009-2010)
Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Jämsän
seutukunta

5 p.

Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Kilpailukyky parempi kuin maakunnassa
keskimäärin ja laskussa (2009-2010)
Kilpailukyky heikompi kuin maakunnassa
keskimäärin ja nousussa (2009-2010)

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Kilpailukyky heikompi kuin maakunnassa
keskimäärin ja laskussa (2009-2010)
Seutukunta, jonka kilpailuky paras

Joutsan
seutukunta

Kilpailukyky asuinympäristönä

5 p.

4

4

3

3

2

2

1

1

0

2009 2010

< 5 vuo,a

5 p.

2009 2010

5‐19 vuo,a

yrittäjäkokemusta

0

2009 2010

20‐ vuo,a

Kilpailukyky asuinympäristönä

5 p.

4

4

3

3

2

2

1

1

0

2009 2010

2009 2010

2009 2010

"Perusmaa0la"

"Monialainen 0la"

Muu yritys

0
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Kilpailukyky liiketoimintaympäristönä

2009 2010

2009 2010

2009 2010

< 5 vuo,a

5‐19 vuo,a

20‐ vuo,a

yrittäjäkokemusta

Kilpailukyky liiketoimintaympäristönä

2009 2010

2009 2010

2009 2010

"Perusmaa0la"

"Monialainen 0la"

Muu yritys
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Maaseudun kehittämistarpeet
Millaisia panoksia, tarveaineksia maaseudun kehittymiseksi tarvitaan kaikkein eniten? Yrittäjien mielestä perusedellytysten turvaamista ja uusia toimintatapoja. He kaipaavat siis aineksia uudistumiselle,
mutta samalla vakuuksia siihen, että maaseudulla
on peruspuitteiden puolesta mahdollista toimia tulevaisuudessakin. Myös uusia ajatuksia kaivataan
yleisesti. Vaikka rahaa tarvitaan monessa asiassa,
siitä on kuitenkin vähemmän puutetta kuin edellisistä. Riskinkantokykyä kaivataan enemmän kuin
riskinottohalua.
Viime vuoteen verrattuna vähemmän puutetta
on uusista ajatuksista, keksinnöistä, johtajuudesta
ja riskinottohalusta sekä useansorttisesta rahantarpeesta. Minkään asian tarve ei ole suurempi kuin
vuosi sitten! Tässä suhteessa maaseudun yrittäjät
kokevat tilanteen paremmaksi - kehittymiseen tarvittavista panoksista ei ole yhtä suurta niukkuutta.
Muutos ei ole kuitenkaan suuri ja tarveprofiili on
säilynyt hyvin entisen kaltaisena.

”Tarveresepti” vaihtelee jonkin verran alueiden
välillä (ks. viereinen sivu). Esimerkiksi pohjoisen
Keski-Suomen ja maakunnan keskusseudun yrittäjät kaipaavat ennen kaikkea perusedellytysten turvaamista, kun taas maakunnan etelä- ja länsiosissa
kaivataan eniten uudistumisen aineksia: ajatuksia,
toimintatapoja ja johtajuutta. Myös erilaista liiketoimintaa harjoittavien yrittäjien tarpeissa on jonkin verran eroja.

Kehityspanosten tarveprofiili on yllättävän
samansuuntainen erilaisten ryhmien välillä
ja myös ajallisesti vakaa, muuttumaton. Tarvitaan 1) vakaa perusta, jonka varaan rakentaa ja
2) rakennustarvikkeita, joista oman toimeentulokatiskan voi tehdä.

Maaseudun kehittymiseksi tarvittavat panokset 2009 ( ) ja 2010 ( )
(n=338 v. 2009, n=365 v. 2010)
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 2010

Suuri tarve
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MITÄ PANOKSIA MAASEUDUN KEHITTYMISEEN TARVITAAN ENITEN?
Kolme maaseudun yrittäjien tärkeimpänä pitämää asiaa 15 annetusta vaihtoehdosta

1) Perusedellytysten turvaamista
2) Uusia toimintatapoja
3) Lisää rahaa peruspalveluiden
rahoittamiseen
Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

1) Uusia ajatuksia
2) Perusedellytysten turvaamista
3) Uusia toimintatapoja

1) Uudenlaista johtajuutta
2) Uusia toimintatapoja
3) Uusia ajatuksia

1) Perusedellytysten turvaamista
2) Uusia toimintatapoja
3) Olemassa olevan toiminnan tehostamista

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

1) Perusedellytysten turvaamista
2) Olemassa olevan toiminnan tehostamista
3) Uuden toiminnan käynnistämistä

1) Uudenlaista johtajuutta
2) Uusia ajatuksia
3) Uusia toimintatapoja

Näkemykset maaseudun kehittymiseksi tarvittavien panosten tärkeydestä erilaisissa maatilayrityksissä
Monialaiset tilat
“Perusmaatilat”

Perusedellytysten turvaamista
Uusia ajatuksia
Uusia toimintatapoja
Uuden toiminnan käynnistämistä
Olemassa olevan toiminnan tehostamista
Lisää rahaa peruspalveluiden rahoittamiseen
Uusia keksintöjä
Uudenlaista johtajuutta
Lisää rahaa investointeihin
Lisää rahaa koulutukseen
Lisää rahaa tuotekehitykseen
Lisää riskinkantokykyä
Lisää rahaa tiedon ja kokemusten vaihtoon
Lisää rahaa kokeiluihin ja mallien tuottamiseen
Lisää riskinottohalua
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Yrittäjyyden edistäminen paikallistasolla

Ei osaa sanoa 5 %
Riskien hallinta ja vähentäminen 3 %
Jatkuvuus, työllistäminen 4 %
Koulutus ja neuvonta 19 %
Tiedotus, esittely 5 %

Perusrakenteet (infra) 8 %
Byrokratia, hallinto 15 %
Markkinat, hankinnat 9 %

Rahoitus ja verotus 10 %
Yhteistyö 12 %

Ilmapiiri, asenteet 10 %

Tyypitelty avoimista vastauksista, n = 259.
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Yrittäjyyden edistäminen aluetasolla

Ei osaa sanoa 8 %

Jatkuvuus, työllistäminen 2 %
Tiedotus, esittely 4 %

Koulutus ja neuvonta 17 %

Perusrakenteet (infra) 6 %

Alueellinen tasapuolisuus 6 %

Byrokratia, hallinto 13 %

Ilmapiiri 8 %

Yhteistyö 13 %

Rahoitus ja verotus 10 %

Markkinat, hankinnat 11 %

Tyypitelty avoimista vastauksista, n = 231.
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Maaseudun liiketoiminnan kehityskuva
TAVOITTEET. Liiketoiminta on tavoitteellista
toimintaa. Keski-Suomen maaseudun yrittäjät kokevat saavuttaneensa parhaiten liiketoimintaansa
liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet. Myös toiminnan yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tavoitteet on
saavutettu melko hyvin. Taloudelliset tavoitteet
ovat täyttyneet edellisiä heikommin. Viime vuoteen verrattuna takapakkia on tullut kaikissa muissa paitsi yhteiskunnallisissa tavoitteissa (ympäristö
yms.).

Yrittäjät aikovat ”nostaa rimaa” lähivuosina
kaikkien tavoitteiden osalta. Eri yritystyypeistä monialaiset maatilat aikovat panostaa sosiaalisiin ja
taloudellisiin tavoitteisiin hieman muita enemmän;
muut kuin maatilayritykset taas aikovat panostaa
henkilökohtaisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin
muita yritystyyppejä enemmän. Maltillisinta ”riman nosto” on kaikkien tavoitteiden osalta vain
maa- ja metsätaloutta harjoittavilla ”perusmaatiloilla”.

Yrittäjien tyytyväisyys tavoitteiden saavuttamiseen 2009 ( ), 2010 ( ) ja
tavoitetason muutos 5 lähivuotena ( ) (n=320 v. 2009, n=353 v. 2010/2015)
Henkilökohtaiset tavoitteet (mielihyvä yms.)
Taloudelliset tavoitteet (tulot yms.)
Sosiaaliset tavoitteet (yhteistyö yms.)
Yhteiskunnalliset tavoitteet (ympäristö yms.)

Saavutettu heikosti
Tavoitetaso alenee (2015)

Saavutettu hyvin
Tavoitetaso nousee (2015)

VOIMAVARAT. Yrittäjät kokivat voimavaransa
nykyisen liiketoiminnan harjoittamiselle melko hyvin riittäviksi. Parhaiksi arvioitiin oma ja perheen
osaaminen sekä toimintaympäristön tuntemus,
heikoimmiksi yhteistyösuhteet ja taloudelliset voimavarat. Viime vuoteen verrattuna oman/perheen
osaamisen ja taloudellisten voimavarojen arviointiin hieman heikentyneen.
Yrittäjät aikovat panostaa lähivuosina erityisesti toimintaympäristön tuntemuksen parantamiseen

sekä yhteistyösuhteiden hankkimiseen ja vahvistamiseen. Monialaiset maatilat aikovat panostaa tulevaisuudessa selvästi nykyistä enemmän kaikkien
voimavarojen hankintaan; muissa yritystyypeissä panostusta lisätään, mutta maltillisemmin.
Monialaiset maatilat ovat monessa mukana:
maataloudessa, metsätaloudessa sekä ehkä
monessakin muussa liiketoiminnassa. Nekaipaavat lisää myös monenlaisia voimavaroja.

Yrittäjien voimavarat liiketoiminnan harjoittamisessa 2009 ( ), 2010 ( ) ja
panostus niihin 5 lähivuotena ( ) (n=317 v. 2009, n=352 v. 2010/2015)
Oma/perheen osaaminen
Tavoudelliset voimavarat
Yhteistyösuhteet
Toimintaympäristön tuntemus

Heikko
Ei panosteta (2015)
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Hyvä
Panostetaan paljon (2015)
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NYKYINEN LIIKETOIMINTA. Noin kolmannes Keski-Suomen maataloustuotannon harjoittajista aikoo laajentaa liiketoimintaansa seuraavan
viiden vuoden aikana. Yleisimpiä kasvuaikomukset ovat erikoiskasvien tuotannossa ja maidontuotannossa. Kotieläintuotannossa lopettajia tai vähentäjiä on melko runsaasti eli tuotanto keskittyy
yhä harvempiin ja suurempiin yksiköihin. Monella
tilalla jatkuu kasvinviljely. Viime vuoteen verrattuna hevostilojen kasvuaikomukset ovat harvinaistuneet eniten.
Metsätalous vaikuttaa houkuttavan liiketoimintana: lopettajia ja vähentäjiä on vähän, mutta
kiinnostusta liiketoiminnan kasvattamiseen melko
paljon. Tilanne ei ole muuttunut viime vuodesta.
Hyvin monet muun liiketoiminnan harjoittajista suunnittelevat liiketoiminnan laajentamista.
Erityisesti tuotannollisen toiminnan eri muodoissa kasvuaikomuksia on runsaasti. Viime vuoteen
verrattuna puutuotealan, muun valmistuksen (alihankinnan), hoiva- ja terveyspalveluiden sekä kiin-

teistöpalveluiden yritysten kasvuaikomukset ovat
yleistyneet - muilla harvinaistuneet. 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.
Maa- ja metsätalouden ohessa harjoitettavasta toiminnasta on ollut tapana puhua ”sivuja liitännäiselinkeinoina”. Usein sen rooli
onkin lisäsärpimen hankinta. Yhä useammassa
tapauksessa kyse on kuitenkin laajuudeltaan merkittävästä liiketoiminnasta. Olisikin syytä uudistaa termejä. Maaseudulla on monenlaista liiketoimintaa: maataloutta, metsätaloutta - ja muuta.

Maaseudun nykyisen liiketoiminnan muutossuunnat seuraavien viiden
vuoden aikana v. 2009 (n=320) ja v. 2010 (n=364) kyselyissä
Maidontuotanto (n=74)

2009
2010

Loppuu

Vähenee

Ennallaan

Kasvaa

Naudanlihantuotanto (n=74)
Sika- ja siipikarjatalous (n=18)
Hevostalous (n=38)
Muu kotieläintuotanto (n=33)
Viljanviljely (n=199)
Erikoiskasvien viljely (n=83)
Metsätalous (n=271)

Urakointipalvelut (n=148)
Elintarvikkeiden valmistus (n=27)
Puutavaran/-tuotteiden valm. (n=50)
Muu valmistus, alihankinta (n=28)
Energiantuotanto (n=56)
Matkailu- tai pitopalvelut (n=57)
Hoiva- ja terveyspalvelut (n=19)
Yrityspalvelut (n=29)
Kiinteistöpalvelut (n=25)
Muu liiketoiminta (n=70)

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) kiinnostavat suurta yrittäjäjoukkoa. Perinteisen maatalouden puolella on kiinnostusta erikoiskasvien viljelyyn ja melko tasaisesti
kotieläintalouden eri tuotantosuuntiin.
Viime vuoteen verrattuna uutta toimintaa suunnittelevien määrä on hieman vähentynyt lähes
kaikkien liiketoiminnan muotojen osalta. Erityisen
suuri pudotus on energiantuotannossa. Kasvavaa
kiinnostusta on vain erikoiskasvien viljelyä kohtaan.
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. Maaseudun liiketoiminnan kirjo
on suuri!

Uuden liiketoiminnan käynnistämisaikomukset seuraavien viiden
vuoden aikana (n=320 v. 2009, n=364 v. 2010)
Maidontuotanto (n=22)

2009
2010

Kiinnostunut

Suunnittelee

Naudanlihantuotanto (n=28)
Sikatalous (n=22)
Siipikarjatalous (n=24)
Hevostalous (n=28)
Lammas- ja vuohitalous (n=27)
Muu kotieläintuotanto (n=23)
Viljanviljely (n=11)
Erikoiskasvien viljely (n=34)
Metsätalous (n=15)

Urakointipalvelut (n=27)
Elintarvikkeiden valmistus (n=22)
Puutavaran/-tuotteiden valm. (n=34)
Muu valmistus, alihankinta (n=37)
Energiantuotanto (n=49)
Matkailu- tai pitopalvelut (n=33)
Hoiva- ja terveyspalvelut (n=22)
Yrityspalvelut (n=24)
Kiinteistöpalvelut (n=37)
Muu liiketoiminta (n=41)

0
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Metsän käyttömuotojen painoarvo 2009 ( ), 2010 ( ) ja 2015 ( )
(n=309 v. 2009, n=333 v. 2010/2015)
Talouskäyttö puuntuotantoon
Talouskäyttö energiantuotantoon
Virkistyskäyttö
Suojelu, luonnon monimuotoisuus

Pieni painoarvo

Suuri painoarvo

METSÄTALOUS. Metsänomistajat pitävät puuntuotantoa edelleen metsiensä tärkeimpänä käyttömuotona. Energiantuotannolla ja virkistyskäytöllä
on myös suurempi painoarvo kuin suojelulla, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisellä. Viime
vuoteen verrattuna kaikkien käyttömuotojen merkitys on nyt hieman pienempi.
Lähivuosina metsänomistajat arvioivat metsiensä merkityksen kasvavan erityisesti puun ja energian tuotannossa. Metsillä on nykyistä suurempi

merkitys myös virkistyksen lähteenä.
Keurusseudun metsänomistajat arvioivat talouskäytön eli puutavaran ja energian tuotannon
merkityksen suuremmaksi kuin muiden alueiden
metsänomistajat. Merkitys on myös kasvussa. Metsän merkitys virkistyksen lähteenä ja suojelun kohteena on puolestaan suurin Ääneseudulla. Pohjoisessa Keski-Suomessa metsän eri käyttömuotojen
rooli ja tulevaisuus ei ole yhtä selkeästi profiloitunut kuin muilla alueilla.

MITEN METSÄN KÄYTTÖMUODOT PAINOTTUVAT?
Metsän eri käyttömuotojen painoarvo ja sen muutos 2009-2010 seutukunnittain
maaseudun yrittäjien arvioimana oman metsänsä osalta

Metsien...
- talouskäyttö
puuntuotantoon

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

- talouskäyttö
energiantuotantoon

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Merkitys suurempi kuin
maakunnassa keskimäärin
ja nousussa (2009-2010)

Keuruun
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Merkitys suurempi kuin
maakunnassa keskimäärin
ja laskussa (2009-2010)

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

- suojelu, luonnon
monimuotoisuus

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

- virkistyskäyttö

Merkitys pienempi kuin
maakunnassa keskimäärin
ja nousussa (2009-2010)
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Joutsan
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Merkitys pienempi kuin
maakunnassa keskimäärin
ja laskussa (2009-2010)

Joutsan
seutukunta

Seutukunta, jossa
merkitys suurin

Keski-Suomen maaseutu 2010

KEHITTÄMISAIKOMUKSET. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä lähes 60 % aikoo selvittää lähimmän viiden vuoden aikana uusia liiketoimintavaihtoehtoja. Noin puolet yrittäjistä aikoo lisätä
liiketoimintayhteistyötä ja hankkia lisäkoulutusta.
Runsas kolmannes aikoo tehdä lähivuosina merkittävän investoinnin, joka viides aloittaa uuden liiketoiminnan ja joka kuudes palkata työntekijän. Viime vuoteen verrattuna erityisesti lisäkoulutuksen
hankinta-aikomukset olivat harvinaisempia. Investointeja puolestaan suunnitteli hieman viime vuotta suurempi osuus yrittäjistä (ks. seuraava sivu).
Muut kuin maa- ja metsätaloutta harjoittavat
yritykset suunnittelevat kaikenlaisia muutoksia
viime vuotta yleisemmin. Erityisesti uusia työntekijöitä aiotaan palkata niissä muita yrityksiä useammin. ”Perusmaatiloilla” kasvussa ovat investointeja koskevat aikomukset. Monialaisilla tiloilla
kaikki aikomukset ovat hieman viime vuotta harvinaisempia. Silti uuden liiketoiminnan käynnistämisaikomukset ovat niillä yleisimpiä kuin muilla.

Maaseudun yrityksissä käy jatkuva
kuhina.
Liiketoiminnan vaihtoehtoja tutkitaan. Yhteistyötä on maaseudulla aina
tehty, mutta sitäkin aiotaan lisätä. Erityisesti monialaisilla tiloilla on monipuolinen yhteistoimintaverkosto. Investointejakin tehdään ja ne ovat
joskus isoja. Yrittäjän ystävillä - neuvojilla, rahoittajilla, kehittäjillä, edusmiehillä, valvojilla ja
muilla satraapeilla - on perässä pysymistä. Asiassa
on hyvä puoli: on asiantuntemuksella kysyntää.

Keski-Suomen maaseutu 2010
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Yrittäjien merkittävät kehittämisaikomukset seuraavien viiden
vuoden aikana 2009 ( ) ja 2010 ( ) (n=324 v. 2009, n=363 v. 2010)

Uusien liiketoiminnan vaihtoehtojen selvittäminen
Uuden liiketoiminnan aloittaminen
Lisäkoulutus
Merkittävä investointi
Lisätyöntekijöitä
Liiketoimintayhteistyön lisääminen
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Osuus yrittäjistä, %

80 %

Uusien liiketoiminnan vaihtoehtojen selvittäminen
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2009 2010

2009 2010

"Monialainen 3la"

Muu yritys

Merkittävä investointi

80 %
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0

2009 2010

"Perusmaa3la"

Lisäkoulutus

80 %

Uuden liiketoiminnan aloittaminen
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2009 2010

2009 2010

"Perusmaa3la"

"Monialainen 3la"

Muu yritys

Liiketoimintayhteistyön lisääminen

2009 2010

2009 2010

2009 2010
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"Monialainen 3la"

Muu yritys
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Liiketoiminnan kehittämisaikomusten yleisyys
vaihtelee alueittain monesta eri syystä: liiketoiminnan luonteen, yrittäjyysilmapiirin, tulevaisuudennäkymien, tukipolitiikan ja monen muun tekijän
vuoksi. Uusia liiketoimintavaihtoehtoja selvitetään
keskimääräistä yleisemmin pohjoisen Keski-Suomen yrittäjien keskuudessa. Kaikki muut kehittämisaikomukset ovat yleisimpiä joko Keuruun tai
Jämsän seuduilla. Niillä alueilla kehittämisaikomukset ovat myös useimpien toimenpiteiden osalta
kasvussa.
Investoinneilla ja työntekijöillä mitattuna kasvuhakuisimmat maaseudun yritykset sijaitsevat
maakunnan keskusseudun ulkopuolella, jossa palkkatyötilaisuuksia on vähemmän tarjolla. Moni asia
voi toki muuttaa aikomuksia, koska tulevaisuus on
tuntematon.

MITÄ MAASEUDUN YRITTÄJÄT AIKOVAT TEHDÄ LÄHIVUOSINA?
Miten seutukunnat poikkeavat toisistaan maaseudun yrittäjien aikomusten osalta
(maatilat ja maaseudun mikroyritykset)

Yrittäjät aikovat...
- selvittää uusia liiketoiminnan vaihtoehtoja

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

- aloittaa uuden
liiketoiminnan

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

- palkata lisää
työntekijöitä

Keuruun
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

- tehdä merkittävän
investoinnin

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

- hankkia
lisäkoulutusta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Keuruun
seutukunta

Joutsan
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

- lisätä liiketoimintayhteistyötä
Aikomus yrittäjien keskuudessa yleisempi kuin
maakunnassa keskimäärin ja nousussa (2009-2010)

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta

Äänekosken
seutukunta

Äänekosken
seutukunta
Keuruun
seutukunta

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Joutsan
seutukunta
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Aikomus yrittäjien keskuudessa yleisempi kuin
maakunnassa keskimäärin ja laskussa (2009-2010)

Keuruun
seutukunta

Aikomus yrittäjien keskuudessa harvinaisempi kuin
maakunnassa keskimäärin ja nousussa (2009-2010)

Jyväskylän
seutukunta

Jämsän
seutukunta

Aikomus yrittäjien keskuudessa harvinaisempi kuin
maakunnassa keskimäärin ja laskussa (2009-2010)
Seutukunta, jossa aikomus on yleisin

Joutsan
seutukunta
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Joutsan
seutukunta

KUVAT: TIINA RIUTTANEN, KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS

Ensimmäisessä Keski-Suomen maaseutugaalassa palkittiin yrittäjiä ja hankkeita. Terttu Liljamo-Korhonen ja Juha Korhonen
(ylh.) ottivat vastaan kunniakirjan valittuaan ison tilan tuotantosuunnaksi luomutuotannon. Vuoden kehittämishankkeeksi
valittiin Japa ry:n Ruokaa läheltä -hanke, josta palkinnon pokkasivat Elina Linnove ja Anna Sarkkinen (alh.). Vuoden ympäristöpanostus -kunniakirjan ottivat vastaan Samuel ja Mari Uusitalo Ylä-Tihtarin tilalta Korpilahdelta (alh.).
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