
12.9.2019

TYÖN MURROS - NUORTEN UUDET POLUT TYÖHÖN JA 
YRITTÄJYYTEEN MAASEUDULLA
TORSTAI 12.9 KLO 12.00-12.45 B 3.8
Miten yritysten ja oppilaitosten kumppanuus tuo kilpailuetua 
yrityksille ja polkuja työhön nuorille? Miten 
paikkariippumattomat verkkotyöpajat tarjoavat nuorille 
palveluita maaseudulla? Esimerkkejä tulevaisuuden 
toimintamalleista ja ratkaisuista.

Kuntaliiton maaseutu- ja pienkuntapainopisteet
Taina Väre, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Työn murros, mitä se on?
Eero Koski, erityisasiantuntija, Maaseutupolitiikan Osaaminen 
ja Työllisyys -verkosto



Kunta maaseudulla –
maaseutu kaupungissa

Kuntaliiton maaseutu- ja 
pienkuntapainopisteet osana Kuntaliiton 
asiakkuus- ja ohjelmatyötä

Kuntamarkkinat 12.9.2019
Työn murros  - Nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen 
maaseudulla



▪ Pienten- ja maaseutuvaltaisten kuntien erityiskysymykset 
kuntataloudessa

▪ Harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien tuomat haasteet
▪ Pienten kuntien haasteet asiantuntijuuden/erityisosaamisen 

varmistamisessa
▪ Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys maaseutuympäristössä (biotalous 

ja liikkuminen)
▪ Maaseudun kehittämisen tarpeet ja resurssien kohdentaminen EU-

ohjelmakauden 2021-2027 valmistelussa

▪ Digitalisaation hyödyntämiseen sekä fyysiseen saavutettavuuteen 
liittyvät erityistarpeet maaseudulla 

▪ Työn murros ja työpaikat: julkisen alan työpaikkojen sijoittuminen ja 
osaavan työvoiman saatavuus maaseudulla

▪ Kunta- ja aluehallinnon toimiva yhdyspinta maaseudun pienten kuntien

näkökulmasta

▪ Yhteisöllisyys, osallisuus ja paikallinen identiteetti voimavarana
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Kuntaliiton maaseutu- ja pienkuntapainopisteet 

Läpileikkaavat asiat, jotka koskevat kaikkia painopisteitä:
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Digitalisaation edellytykset ja hyödyntäminen 
maaseudulla

• Kuinka varmistetaan asukkaiden ja yritysten 
tietoliikennetarpeita tyydyttävät 
laajakaistayhteydet

• Kuinka turvata pienten kuntien kyky hyödyntää 
sähköistä asiointia ja hallinnon järjestelmiä

• Miten luodaan edellytykset sähköisten 
järjestelmien hyödyntämiselle harvaan asutun 
alueen turvallisuudessa ja varautumisessa
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Ilmastonmuutos ja maaseutu

Ilmastonmuutoksen hillintä:
• Kiertotalous ja biotalous osana ilmastoratkaisua: 

biopolttoaineet, biopohjaiset tuotteet, biomassat ja 
ravinnekierrot

• Hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet
• Hiilinielut (maa – ja metsätaloudessa) ja hiilivarastot 

(puurakentaminen)
• Maaseudun liikkumisratkaisut (kuljetusten 

yhdistäminen)
• Kestävä ruuan tuotanto (ilmastoystävällisten 

tuotteiden kehittäminen)

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen:
• Sään ääriolosuhteisiin varautuminen (maakaapelointi, 

teiden kunto, vesihuollon ratkaisut jne.)
• Viheralueiden kytkeytyneisyys ja luonnon 

monimuotoisuus lisäävät resilienssiä
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Työn murros ja työpaikat maaseudulla

• Alustatalous, jakamistalous, hajautuneet arvoketjut 
ja alihankinta

• Robotisaatio: lypsyrobotit, ruokinta-automaatit 
maataloudessa jne.

• Maahanmuutto: työperusteinen ja  humanitäärinen

• Ulkomainen kausityövoima

• Kohtaanto-ongelma: työvoiman kysynnän ja 
saatavuuden varmistaminen

• Työn eri muodot: pätkätyö, vuokratyö, osa-
aikatyö, freelance-työ ja kausityöt

• Joustavuuden lisääminen: etätyö, työn ja opiskelun 
yhdistäminen, työn ja kuntoutuksen yhdistäminen, 

silpputöiden yhdistäminen



Viestinnän uudet kanavat
▪ Pieniin kuntiin ja maaseutukysymyksiin 

liittyvässä  viestinnässä hyödynnetään mm. 

Maaseutu LIVE -lähetyksiä 

▪ Webcastit, podcastit ja mahdollistavat 

kustannustehokkaan viestinnän ja 

osallistumisen eri aihealueita koskeviin 

ajankohtaislähetyksiin.

▪ Toiminnassa hyödynnetään etäyhteyksiä, 

Skype-kokoukset, Webinaarit jne.
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Syksyllä 2019 klo 13-15 tai 14-15
7.10. Maaseudun infraisännöinti: tie-, 
ojitus- ja vesihuoltoisännöinnin 
kehittäminen
14.10.Kuntaliiton pienten kuntien 
verkosto: teema vahvistetaan myöhemmin
28.10.Valokuituinvestoinnit
18.11. Energia ja sähköverkot
2.12.Kuntaliiton pienten kuntien verkosto:
teema vahvistetaan myöhemmin
9.12. Kestävä kehitys: Ekosysteemipalvelut, 
energia ja ympäristö



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Kiitos!

Taina Väre

050 4627279

Taina.vare@kuntaliitto.fi

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

