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Strategian tavoite 

Harvaan asutun maaseudun strategian tavoitteena 

on: 

• ensiksi antaa realistinen kuva harvaan asutun 

maaseudun tilasta ja tulevaisuudesta sekä sen 

erityisolosuhteista lyhyesti ja tiiviisti kuvia ja 

kaavioita hyödyntäen.  

•Toiseksi sen tavoitteena on kuvata niitä 

strategisia toimenpiteitä, joilla harvaan asutun 

maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti 

hyödynnettyä. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/1

0024/79506/04_17_HAMA_strategia_FINAL.pdf?s

equence=1  

https://www.facebook.com/Harvaan-asutun-

maaseudun-verkosto-171517022872182/?fref=ts 

 

 

2 



Harvaan asuttu maaseutu kartalla 
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• 68 % Suomen 

pinta-alasta 
 

• 5,3 % Suomen 

väestöstä, 293 

000 hlöä  

• Asukastiheys 

2,52 as./km2 

(koko Suomi 

18,01) 
 

• yli 50 kokonaan 

harvaan asuttua 

kuntaa, noin 120 

osittain harvaan 

asuttua kuntaa,  

(koko Suomi 311) 
 

• Yhden kunnan 

sisällä voi olla 

erilaisia alueita 
 

• Alueet erilaisia 



Harvaan asuttu maaseutu osa Suomen 

kilpailukykyä  
 

 

Harvaan asuttu maaseutu on kansallinen rikkaus, sillä 

alueella sijaitsee valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja 

aineettomista raaka-aineista. Harvaan asutun maaseudun 

strategiaan 2017–2020 on koottu keskeisimmät toimenpiteet, 

jotka tulee toteuttaa, jotta harvaan asutun maaseudun 

potentiaali saadaan hyödynnettyä.  

 

VISIO:   

Harvaan asutulla maaseudulla on runsaasti luonnonvaroja, 

joiden hyödyntäminen lisää alueen mahdollisuuksia mm. 

kasvavan biotalouden kautta. Hyvin hoidettu maisema lisää 

viihtyisyyttä ja vetovoimaa asuinympäristönä. Harvaan 

asutulla maaseudulla asuminen ja eläminen on monipuolista. 

Asukkaat osallistuvat aktiivisesti yhteisönsä kehittämiseen. 

Kaikkien saatavilla on nopeat ja kohtuuhintaiset tietoverkot. 

Uudenlaiset tavat tuottaa palveluja mahdollistaa hyvinvoinnin, 

asumisen, yrittämisen sekä sujuvan arjen.  
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Harvaan asutun maaseudun 

strategian rakenne  
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Harvaan asutun maaseudun 

kehitystrendejä  

Väestön kehitys 
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Kausiväestön merkitys kasvaa 
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Palvelut keskittyvät – uudet tavat tuottaa palveluja 

lisääntyvät 
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Etäisyyden 

palveluihin 

Sairastavuude

ssa suuria 

eroja 



Palvelujen saavutettavuus ja 

Tunne 
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Elinvoima tulee monesta eri 

lähteestä 
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Alkutuotannon, jalostuksen ja palvelujen 
työpaikkaosuudet (%) vuonna 2013  

Maatalouden 

yrittäjätulon kehitys 







Valokuitulaajakaista 
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Internetin käyttö, kokemuksia 

liikenneyhteyksistä 
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Hajautunut biotalous – elinvoimaisten 

yhteisöjen perusta  

• Harvaan asutun maaseudun mahdollista tulevaisuutta 

kuvastaa hajautunut biotalous, joka on yksi tutkimusjohtaja 

Tuomas Kuhmosen (2015) kehittämistä maaseudun 

tulevaisuuden kuvista.  

• "Hajautunut biotalous syntyy, kun maaseudun 

luonnonvarojen arvo lisääntyy markkinavoimien 

vaikutuksesta, niiden käyttöä edistetään politiikkatoimilla ja 

niiden käyttö on taloudellisesti, ympäristöllisesti, sosiaalisesti 

ja kulttuurisesti kestävää. Luonnonvarat ovat aineellisen 

hyvinvoinnin perusta, ja politiikkatoimijoilla on halua ja kykyä 

edistää niiden kestävää ja hajautettua hyödyntämistä.  

• Tulevaisuus edellyttää, että maaseudun toimijat ottavat 

liiketoiminnan kattavasti haltuun omistajuuden, osaamisen, 

yrittäjyyden ja uudistumiskyvyn kautta (esim. osuustoiminta). 

Tulevaisuus johtaa siihen, että maaseudun toimijoilla, jotka 

omistavat luonnonvarat ja niihin liittyvän liiketoiminnan, on 

työtä, toimeentuloa ja tasa-arvoista osallisuutta 

yhteiskunnassa.  

• Elinvoimaiset ja alueiden aitoa erilaisuutta heijastavat 

paikallistaloudet ja -yhteisöt kukoistavat. Yhteiskunta saa 

nauttia hyvästä huoltokyvystä kasvavan epävarmuuden 

maailmassa."  
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Tämä tarkoittaa harvaan asutulla 

maaseudulla oikein toteutettuna mm.  

 • Vetovoimaisuutta: tämänhetkisestä 

kaupungistumiskehityksestä huolimatta monet 

ympäristötekijät, teknologia, riskienhallinta ja ihmisten 

asumismieltymykset tukevat maaseudun vetovoimaisena 

säilymistä.  

• Resurssitehokkuutta: vaikka luonnonvaroja on runsaasti, 

niitä käytetään kestävästi hyödyntämällä mm. kiertotalouden 

mahdollisuuksia.  

• Saavutettavuutta: kunnossa olevan infrastruktuurin 

(liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, sähköverkot) merkitys 

korostuu luonnonvarojen käytön ja hyödyntämisen vuoksi. 

• Lähipalveluita: lähiruoan, -energian, -palvelujen, -

demokratian jne merkitys kasvaa. Arjen sujuvuutta ja 

hyvinvointia tukevat palvelut ovat hyvin saavutettavissa.  

• Kehittyviä kirkonkyliä: toimiva perusrakenne ja 

hajautuneen talouden työpaikat mahdollistavat oman 

asuinpaikan vapaan valinnan.  

• Uusia mahdollisuuksia: luontoon perustuvan toiminnan ja 

luontolähtöisten palveluiden kysyntä kasvaa.  
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Koko strategian näkökulmasta 

keskeisiä toimenpiteitä: 

 

1. Brändätään harvaan asuttu maaseutu laadukkaan 
asumisen, matkailun, vapaa-ajan ja yrittämisen paikkana 
sekä kehittämisen kohteena nostamalla alueen vahvuudet 
esille.  

2. Parannetaan harvaan asutun maaseudun olosuhteiden 
huomioimista päätöksenteossa ja ohjelmissa ottamalla 
käyttöön maaseutuvaikutusten arviointimenetelmä.  
Kehitetään nykyisiä mittareita tunnistamaan harvaan 
asutun maaseudun olosuhteet päätöksentekoa varten.  

3. Eri toimenpitein varmistetaan, että maaseudun 

perusinfrastruktuuri on kunnossa  

4. Digitaalisia palveluja kehitetään asukaslähtöisesti. 

Varmistetaan, että palvelut ovat kaikkien saatavilla ja 

asukkailla on sekä tieto-taitoa että tekniset valmiudet niitä 

hyödyntää.  

5. Vahvistetaan osaamista harvaan asutulla maaseudulla.  
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Uudistuvaa, innovatiivista ja 

verkottunutta yritystoimintaa 
6. Vahvistetaan ja nostetaan esille harvaan asutun maaseudun 

kilpailukykytekijöitä 

Etsitään ratkaisu alueen yritysten vaikeuksiin saada 

investointien rahoitukseen pankkilainaa  

Varmistetaan kuljetustuen jatkuminen vuoden 2017 jälkeen ja 

nostetaan se pohjoismaiselle tasolle Maaseuturahaston 

rahoituksen epäkohdat korjataan: • Yrityksen perustamistuki 

ja starttiraha on sovitettava yhteen • Osa-aikayrittäjän 

mahdollisuus saada tukea • Huomioitava harvaan asuttu 

maaseutu yrityshankkeita pisteytettäessä  

Madalletaan ensimmäisen työntekijän palkkauskustannuksia  

7. Yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä tukevia ratkaisuja 

räätälöidään harvaan asutun maaseudun erityispiirteet 

huomioiden 

8. Kunnat ja maakunnat lisäävät hankinnoissaan paikallisia 

palveluja ja tuotteita. Hankintakriteereissä otetaan käyttöön 

laadulliset kriteerit ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien 

muodossa ja pilkotaan hankinnat pienempiin osiin.  

9. Osaavan työvoiman rekrytointia edistetään. 
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Luontoa ja raaka-ainevaroja 

hyödynnetään kestävästi 
10. Kehitetään ja otetaan käyttöön hajautettuja malleja 

11. Lisätään jalostustoimintaa harvaan asutulla maaseudulla 

lähellä raaka-ainetta. Hyödynnetään kokonaisvaltaisesti 

metsän eri tulonlähteet, ml. puu ja luonnontuotteet. 

12. Kehitetään luontoon tukeutuvia terveys- ja 

hyvinvointipalveluja lisäämällä asiakkaiden valinnanvapautta 

ja palvelutuotannon tunnettuutta, hyödyntämällä 

hankintojen laatukriteerejä sekä kokeilutoiminnalla. 

13. Edistetään luontoon perustuvaa matkailua harvaan asutulla 

maaseudulla.  
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Julkiset palvelut saadaan uusien 

palvelumuotojen ja kumppanuuden 

kautta   

 

14. Huomioidaan harvaan asutun maaseudun olosuhteet ja 

mitataan ja arvioidaan palvelujen saavutettavuutta sote- ja 

maakuntauudistuksessa. 

15. Kehitetään palveluratkaisuja ja viedään kokeiluja 

maaseudulle tavoitteena hajautetut palvelumallit. 

16. Edistetään arjen turvallisuutta harvaan asutulla maaseudulla. 
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Kunnossa oleva infrastruktuuri 

mahdollistaa asumisen ja 

yrittämisen   

 

17. Kunnossa oleva tiestö turvataan osana perusinfrastruktuuria. 

18. Nopea ja kohtuuhintainen laajakaista on osa 

perusinfrastruktuuria. 

19. Liikennejärjestelmän ja logistiikan uudet toimintamallit 

(Liikennekaari) otetaan käyttöön ja niissä huomioidaan 

harvaan asutun maaseudun erityispiirteet. 

20. Lentoliikennettä kehitetään asukkaiden ja yritysten tarpeita 

palvelevaksi maakuntakentillä. 

21.  Kaavoituksella tuetaan maaseudulle rakentamista. 

 

 

Esitämme myös parlamentaarisen työryhmän perustamista 

Suomeen. Kansanedustajille info 4.5. eduskunnassa, jossa 

käymme läpi Ruotsin mietinnön keskeiset sisällöt ja 

esittelemme strategian toimet. Strategia hyvä pohja tälle 

työlle. 
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