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KOHDERYHMÄ

TULOKSET

KYSELY

Kyselyyn toteutettiin aikavälillä 18.-26.4.2022 Kantar TNS Oy:n probabilistisesta Forum
internetpaneelista, joka on valtakunnallisesti edustava noin 40 000 vastaajan paneeli.

Tutkimuksen kohderyhmänä on 18 vuotta täyttäneet Manner-Suomessa maaseudulla
asuvat suomalaiset (n=1005). Kohdennus perustuu vastaajien subjektiiviseen
kokemukseen maaseutumaisella alueella asumisesta. Tutkimusaineisto on
väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Tässä esityksessä esitellään kyselyaineiston tulokset Maaseudun tukihenkilöverkon
toiminnan tarpeesta ja kehittämisestä, maaseudulla asuvien huolista sekä
maaseudulla asuvien näkemyksistä maaseudun tulevaisuudesta. Lisäksi käsitellään
vastanneiden tarpeita vapaaehtoistoiminnalle ja erilaisille palveluille.
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VASTAAJIEN
TAUSTATIEDOT
(N=1005)

S U K U P U O L I I K Ä A S U I N P A I K K A
53% naisia
47% miehiä

27 % 18-39 v.
15% 40-49 v.
26% 50-64 v.

32% 65v. +

35% Kaupunkien läheinen maaseutu
 30% Maaseudun paikalliskeskus
 31% Harvaan asuttu maaseutu

4% Ydinmaaseutu

Maaseutumaisen asumisen muodoista voi muodostaa kolme lähes yhtä suurta ryhmää 
(35 % Kaupunkien läheinen maaseutu, 30% Maaseudun paikalliskeskus ja 31% Harvaan asuttu
maaseutu). Vastaajien identiteetin kokemukset suhteessa asuinalueeseen vaihtelevat.
Vastaajista 4 prosentilla on kaupunkilaisen identiteetti, 34 prosenttia kokee olevansa sekä
maalaisia että kaupunkilaisia ja suurin osa (62%) kokee itsensä maalaiseksi. Aineiston mukaan
ikääntyneitä (50v. +) on maaseudulla 16 prosenttiyksikköä enemmän kuin väestössä
keskimäärin. *

 *Suomen väestöstä yli 50-vuotiaita vuonna 2021 oli 42 prosenttia väestöstä (Tilastokeskus).



VASTAAJIEN
TAUSTATIEDOT
(N=1005)

A S U N N O N  T Y Y P P I A J O K O R T T I A U T O  K Ä Y T Ö S S Ä
23% Kerros-, rivi-, pari- tai erillistalo

62% Omakotitalo tonttimaalla
15% Omakotitalo viljelysmaalla

94% On
6% Ei ole

93%  On
7% Ei ole

Koko Suomen väestöstä omakoti- tai paritalossa vuonna 2021 asui 19 prosenttia.* Kyselyyn
vastanneista pelkästään omakotitaloissa asuu 79 prosenttia. Ero asunnon tyypeissä
maaseudulla asuvien ja muun väestön välillä on merkittävä. Lähes kaikilla maaseudulla asuvilla
on ajokortti ja myös auto on käytössä lähes kaikilla talouksilla. Vuonna 2021 täysi-ikäisistä
suomalaisista noin 80 prosentilla oli ajokortti.** Maaseudulla asuvat hankkivat ajokortin hieman
useammin kuin väestö keskimäärin. Tähän saattaa vaikuttaa huonommat julkisen liikenteen
yhteydet ja pidemmät etäisyydet palveluihin maaseudulla.

 *Tilastokeskus **Tilastokeskus, Trafi

Lisäksi tutkimuksen mukaan maaseudulla asuvien koti sijaitsee Uudellamaalla (15%) puolet harvemmin
kuin suomalaisten keskimäärin (Tilastokeskus). Maaseudulla asuvista Etelä-Suomessa asuu 23 prosenttia,
kun taas 31 prosenttia asuu Länsi-Suomessa ja samaiset 31 prosenttia asuu Pohjois- ja Itä-Suomessa.



VASTAAJIEN
TAUSTATIEDOT
(N=1005)

T Y Ö M A R K K I N A - A S E M A A M M A T T I R Y H M Ä T A L O U D E L L I N E N
T I L A N N E41% Työelämässä palkansaajana

7% Yrittäjä tai ammatinharjoittaja
8% Lomautettu tai työtön

7% Muu työvoiman ulkopuolella
37% Eläkkeellä

9% Johtava asema/ylempi
toimihlö

9% Alempi toimihenkilö
26% Työntekijä

8% Yrittäjä
4% Koululainen/opiskelija

35% Eläkeläinen
10% Muu

48% Erinomainen/melko mukava
35% Pärjää kun ostaa harkiten

17% Joutuu tinkimään
ajoittain/aina

Maaseudulla on eläkeläisiä enemmän kuin väesttössä keskimäärin.* Maaseudulla yrittäjien osuus
työssäkäyvistä (15%) on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin väestössä keskimäärin.**  Aineiston
vastaajista lomautettuja, työttömiä tai muuten työvoiman ulkopuolella olevia on 15 prosenttia,
mikä on hieman enemmän kuin väestössä keskimäärin. Puolet maaseudulla asuvista joutuvat
harkitsemaan tai tinkimään rahankäyttöään. Maaseudulla asuvista 55 prosentilla korkein koulutus
on peruskoulu tai toisen asteen tutkinto. Suomessa 15 vuotta täyttäneistä 74 prosenttia on
opiskellut tutkinnon peruskoulun jälkeen**. Maaseudulla asuvat ovat aineiston mukaan
keskimääräistä alhaisemmin kouluttautuneita.

 *Koko väestöstä eläkkeellä vuonna 2021 oli 28 prosenttia väestöstä (Tilastotietokanta).
**Tilastokeskus



KUINKA TÄRKEÄÄ JÄRJESTÖ-
JA VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

MAASEUDULLA ASUVILLE?



Maaseudulla asuvista 81 prosenttia
pitää tärkeänä tai melko tärkeänä
vapaaehtoistoimintana maaseudun
asukkaille tarjottavaa apua ja tukea. 

JÄRJESTÖ- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN
MERKITYS
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Erittäin tärkeänä 
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En kovinkaan tärkeänä 

En ollenkaan tärkeänä 
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Viimeisen kahden vuoden aikana noin joka viidennes
vastaajista on käyttänyt järjestöjen palveluita.

Pääasiassa maaseudulla asuvat ovat käyttäneet julkisia
(77%) ja yksityisiä palveluita (44%). 

Vastaajista 17 prosenttia on hyödyntänyt seurakuntien tai
uskonnollisten yhteisöjen tuottamia palveluita. 

Noin kymmenes vastaajista ei ole hyödyntänyt mitään
palveluita ja 2 prosenttia ei osaa vastata kysymykseen.

JÄRJESTÖ JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN
HYÖDYNTÄMINEN



Maaseudulla asuvien mielestä
järjestötoiminnan tulisi tarjota palveluita
maaseudun ikääntyneille.

Järjestötoimintaa tarvitaan myös
konkreettiseen arjen apuun ja
aktiivisemman arjen mahdollisuuksien
tarjoamiseen.

JÄRJESTÖ- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN
TARVE
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En osaa sanoa 
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JÄRJESTÖ- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN
TARVE

Maaseudulla asuvat näkevät, että
järjestöjen ja yhdistysten tulisi tuottaa
erityisesti niitä palveluita, joita heillä on
tällä hetkellä vähiten käytössään.

Tällaisia palveluita ovat vanhuspalvelut,
erityisryhmien palvelut sekä lasten ja
lapsiperheiden palvelut.  

Näin tarkasteltuna myös naapuriavulle,
mielenterveyspalveluille sekä luontoon ja
maaseutuympäristöön liittyville
hyvinvointi-palveluille on kysyntää.



Tukihenkilöverkko järjestönä organisoi autettavan alueella
asuvia tukihenkilöitä tarjoamaan käytännön apua
autettavan kotiin elämän kriisitilanteessa.

Tukihenkilöt ovat autettavalle tuntemattomia, koulutettuja
lähiseudun ”naapureita”, joilla on vaitiolovelvollisuus sekä
valmius tarjota myös henkistä tukea. 

Jelppi-toimintaa tarjotaan kaikenikäisille maaseudulla
asuville ihmisille lapsiperheistä vanhuksiin.

Tukihenkilöverkon tarjoama Jelppi-toiminta on kaikkia
ikäryhmiä koskettavaa käytännön naapuriapua ja
ennaltaehkäisevää mielenterveyspalvelua, ja näin ollen se
vastaa maaseudulla asuvien tarpeita.

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON TOIMINTA
NAAPURIAPUA?



KUINKA TUNNETTU 
TUKIHENKILÖVERKKO ON 

JA MITEN VALMIITA MAASEUDULLA 
ASUVAT OVAT HYÖDYNTÄMÄÄN 

SEN PALVELUITA? 



Kyselyyn vastanneista maaseudulla asuvista (n=1005) 8 prosenttia
on kuullut Maaseudun tukihenkilöverkon toiminnasta. 

Maaseudun tukihenkilöverkko tunnetaan parhaiten yrittäjien ja
ammatinharjoittajien sekä omakotitalossa viljelystilalla asuvien
keskuudessa.

Mitä vanhempi vastaaja on, sitä todennäköisemmin hän on kuullut
maaseudun tukihenkilöverkosta.

Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla Tukihenkilöverkko tunnetaan
hieman paremmin kuin muualla. Korkeinta tunnettuus on Länsi-,
Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Suurin osa on kuullut Tukihenkilöverkosta sanoma- ja aikakausilehtien
kautta, mutta tietoisuus toiminnasta lisääntyy monipuolisesti erilaisia
viestintäkanavia pitkin. 

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
TUNTEMINEN



MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
TUNTEMINEN

Sanoma- tai aikakauslehdistä
54%

Ystäviltä tai tuttavilta
28%

Sosiaalisesta mediasta
26%

Muulta internetistä
13%

Muualta
11%

Verkkosivuilta www.tukihenkilo.fi
10%

En osaa sanoa 
3%



Maaseudun tukihenkilöverkko tarjoaa tukea ja
apua puhelimitse ja verkossa sekä konkreettista
apua autettavan kotona elämän kriisitilanteessa.

Seuraavaksi käydään läpi, miten maaseudulla
asuvat suhtautuvat erilaisiin Tukihenkilöverkon
tukitoiminnan muotoihin ja kuinka
todennäköisesti he näkisivät, että voisivat itse
hyödyntää Tukihenkilöverkon palveluja.

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN



80% hyödyntäisi mahdollisesti Jelppi-ryhmän apua

(käytännön apua kotiin elämän kriisitilanteessa) 

65% näkee mahdollisena, että hyödyntäisi puhelinauttamista

43% on kiinnostunut jostakin Tukinetin toimintamuodosta

Maaseudulla asuvat kokevat Tukihenkilöverkon auttamisen
muodot varsin myönteisesti. 

Vastaajista (n=1005) noin

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN



Kyselyyn vastanneista 14 prosenttia (n=1005) ottaisi yhteyttä
maaseudun tukihenkilöön puhelimitse, jos tarvitsisi apua tai
tukea. Ehkä yhteyttä ottaisi noin puolet (51%) vastaajista. Näin
ollen 65 prosenttia vastaajista näkee Tukihenkilöverkon
puhelinauttamisen itselleen vähintäänkin mahdollisesti
sopivana tukimuotona. Tukihenkilöön puhelimitse ei ottaisi
yhteyttä 19 prosenttia vastaajista. Kysymykseen ei osannut
vastata 15 prosenttia maaseudun asukkaista. 

Vanhemmat ja eläkkeellä olevat vastaajat ovat mieluusti
yhteydessä puhelimitse, kun taas nuoret eivät niinkään.
Työelämässä johtavassa asemassa olevat ja koulutustason
mukaan vertailtuna akateemisesti koulutetut ovat vähiten
kiinnostuneita puhelinauttamisesta. Alueellisesti
yhteydenottovalmius on suurin Helsinki-Uudenmaan alueella.

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN



reaaliaikaisia ryhmäkeskusteluja, 
jatkuvasti avoimia keskustelupalstoja sekä 
mahdollisuuden muodostaa tukisuhteen ja keskustella
pidempiaikaisesti oman tukihenkilön kanssa. 

Maaseudun tukihenkilöverkko tarjoaa Tukinetissä maaseudulla asuville 

Tukinet on Mieli ry:n ylläpitämä kriisikeskus internetissä, jossa myös
Maaseudun tukihenkilöverkko tarjoaa keskustelutukea maaseudun
asukkaille.

Yli 65-vuotiaat eivät ole kiinnostuneita hyödyntämään
verkkoauttamista, kun taas nuoremmat vastaajat ovat. Miehet ja
yrittäjät eivät koe verkkoauttamista Tukinetissä omakseen yhtä paljon
kuin muut vastaajat. Alhaisessa taloustilanteessa elävät kokevat
verkkoauttamisen omakseen enemmän kuin muut.

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN



MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN
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MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN
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Maaseudulla asuvista (n=1005) puolet (52%) käyttää
mielellään sähköisiä palveluita. 

Jopa 92 prosenttia osaa käyttää sähköisiä palveluita, mutta
heistä 30 prosenttia suosii mieluummin muita palvelu- tai
asiointitapoja.

Verkossa tarjottava tuki Tukinetissä on tärkeä osa
Tukihenkilöverkon palveluita, sillä se vastaa monen
maaseudun asukkaan tarpeeseen ja sopii tukimuotona
monelle vastaajalle parhaiten. 

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN



Maaseudun tukihenkilöverkko tarjoaa lyhytkestoista käytännön
apua kotiin elämän erilaisissa kriisitilanteissa, jolloin
maaseudun tukihenkilöistä koostuva Jelppi-ryhmä tulee
auttamaan ja tukemaan autettavaa kotiin. 

Kyselylomakkeessa kysyttiin, ottaisitko Jelppi-ryhmän apua
vastaan haastavassa elämäntilanteessa. Vastaajista (n=1005)
27 prosenttia vastasi kyllä, 51 prosenttia vastasi ehkä, 12
prosenttia ei osannut sanoa ja apua ei ottaisi vastaan 10
prosenttia vastaajista. Jopa 79 prosenttia vastaajista näkee
mahdollisena, että pyytäisi tarvittaessa apua Jelppi-
ryhmältä.

Halu ottaa apua vastaan on muita suurempi naisilla, yli 40-
vuotiailla, palkansaajilla, yrittäjillä ja eläkeläisillä sekä niillä, jotka
ovat kuulleet Maaseudun tukihenkilöverkosta. 

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN



Usealla maaseudun asukkaalla on vahva tukiverkko tai erityistä avuntarvetta
ei ylipäätään ole, ja siksi he eivät pyytäisi apua maaseudun tukihenkilöltä.

Avunpyytämisen esteeksi nousevat myös suuri kynnys pyytää apua ja ajatus
siitä, että omien ongelmien kanssa tulee sinnitellä viimeiseen asti ennen
kuin pyytää ulkopuolista apua. 

Lisäksi esille nousee toivottomuutta, ettei avun pyytäminen ratkaisi ”mitään”,
vaikka tarvitsisi apua tai tukea. 

Kolmanneksi nousee tarve Tukihenkilöverkon toiminnan tunnettuuden
kasvattamiselle, jotta yhä useampi kokisi luontaiseksi pyytää apua
maaseudun tukihenkilöltä. Maaseudulla asuvien mukaan erityisesti Jelppi-
ryhmän kutsuminen kotiin edellyttää sitä, että palvelu ja palveluntarjoaja
ovat tuttuja.

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN



MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKON
PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Aineisto osoittaa, että on tärkeää, että tarjotaan
monipuolisia tukipalveluita maaseudulla asuville.



MIKÄ MAASEUDULLA ASUVIA
 HUOLESTUTTAA?



MAALLA ASUVIEN HUOLENAIHEET
HENKILÖKOHTAISEN ELÄMÄN HUOLENAIHEET
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MAALLA ASUVIEN HUOLENAIHEET
YHTEISKUNNALLISET JA GLOBAALIT HUOLENAIHEET 
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MAALLA ASUVIEN HUOLENAIHEET

Maaseudun asukkaiden huolet ovat samansuuntaisia koko Suomen väestön
huolien kanssa. Ylen tutkimuksen avoimessa kysymyksessä, jossa suomalaiset
saivat kertoa omista huolistaan, nousivat suurimmiksi huolenaiheiksi oma
terveys ja mielenterveys, sota, maailman tilanne ja Venäjä sekä raha ja
toimeentulo. Myös huolet ilmastoon ja koronaan liittyen nousivat vastauksissa.*
Lähes kaikki suurimmat huolenaiheet myös Maaseudun tukihenkilöverkon
huolenaiheita kysyvässä monivalintakysymyksessä liittyvät sotaan,
kansainväliseen tilanteeseen, omaan terveyteen, jaksamiseen ja toimeentuloon
sekä koronaan (37%) ja ilmastohuoliin (37%).

Kuitenkin maaseudun asukkaat ovat keskimääräistä enemmän huolissaan
kansainvälisestä tilanteesta, levottomuuksista, konflikteista ja sodista.
Toisaalta kyselyyn vastanneet kokevat juuri maaseudulla asumisen tuovan
heille turvaa erilaisissa sota- ja kriisitilanteissa.

 *Yle News Lab (2022) Suomalaisten pelot ja haaveet 2022. 

https://drive.google.com/file/d/1ElnP18EMo1Vm45K64U6IVZYryCe8HfXR/view


MAALLA ASUVIEN HUOLENAIHEET

Suomen väestön henkilökohtaisen elämän huolenaiheisiin tai niiden kokemisen
määrään ei ole vaikuttanut viimeisen kahden vuoden tapahtumat*. Kuitenkin
monet asiat huolettavat ja erityisesti oman jaksamisen ja terveyden
herättämien huolien kanssa maaseudulla asuvat voivat tarvita tukea. 

Vaikka henkilökohtaisen elämän huolenaiheet eivät ole muuttuneet, yli puolet
suomalaisista kokee, että heidän maailmankuvansa on muuttunut kahden
vuoden aikana, kun turvattomuuden tunne ja epävarmuus tulevaisuuteen
liittyen ovat lisääntyneet.* Tällaiset huolet ja kokemukset ovat läsnä myös
maaseudulla asuvien vastauksissa. 

Maaseudulla asuville tarjottavan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tulisi
auttaa ihmisiä palauttamaan usko tulevaan ja kokemaan jälleen
turvallisuuden tunnetta. Tämä tarve koskettanee lähtökohtaisesti
lähitulevaisuutta ja trve voi vähentyä, kun maailmantilanne rauhoittuu.

 *Yle News Lab (2022) Suomalaisten pelot ja haaveet 2022. 

https://drive.google.com/file/d/1ElnP18EMo1Vm45K64U6IVZYryCe8HfXR/view


MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA 
MAASEUDULLA ASUVAT NÄKEVÄT
MAASEUDUN TULEVAISUUDELLE?



60 prosentissa mainitaan pelkästään myönteisiä
tulevaisuuden mahdollisuuksia maaseudulle
27 prosentissa vastauksista mainitaan vain
maaseudun tulevaisuuden haasteita
Muita vastauksia on 13 prosenttia

Kyselylomakkeen viimeisenä avoimena kysymyksenä
on ”Millaisia mahdollisuuksia tulevaisuus tuo
maaseudulle ja sen asukkaille?". 

Vastauksista (n=432) 

Seuraavaksi käydään läpi, millaisia maaseudun
myönteisiä mahdollisuuksia tai tulevaisuuden
haasteita mainittiin kysymyksen kaikissa vastauksissa
(n=432). 

MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT



 
MAASEUTU ON PUHDAS, TERVEELLINEN

JA RAUHALLINEN PAIKKA ELÄÄ
YHTEYDESSÄ LUONTOON.

 

MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT

30 prosentissa vastauksista (n=432) mainitaan luonto, rauha, puhtaus, terveellisyys
ja/tai väljyys positiivisena asiana tulevaisuuden maaseudulle ja sen asukkaille. 

 

”Puhdas luonto lähellä. Raikas
ja saasteeton ilma. Tressitön

ympäristö. Olemisen vapaus.” 

 
”Hyviä. Puhdas luonto, rauha ja oma
yksityisyys. Luonnossa liikkuminen,

kalastus, metsästys, matkailu.
Puhtaan ruuan tuottaminen.” 

 
 



 
MAASEUDULLA VOI KASVATTAA ITSE

LÄHIRUOKAA JA OLLA OMAVARAINEN.
MAASEUTU TAKAA SUOMEN

RUUANTUOTANNON.
 

MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Vastauksista 14 prosentissa (n=432) mainitaan joko ruuan kasvattaminen, omavaraisuus,
lähiruoka tai ruuantuotanto maaseudun tulevaisuuden myönteisenä mahdollisuutena. 

 

”Kotimainen ruoka tulee
arvoonsa” 

”mahdollisuuden kasvattaa
itselle ruokaa"



 
ETÄTYÖT TURVAAVAT MAASEUDUN
ASUKKAIDEN TYÖLLISTYMISTÄ JA

MAHDOLLISTAVAT MONELLE MAALLE
MUUTON. MYÖS MUU DIGIKEHITYS

HYÖDYTTÄÄ MAASEUTUA.
 

MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Kymmenesosassa (11%) vastauksissa (n=432) mainitaan joko etätyö tai
verkkoyhteydet tai verkkopalvelut.  

 

 
”Uusi teknologia tuo uusia

mahdollisuuksia myös ikäihmiselle asua
maaseudulla. Jolloin elämä helpottuu ja
ikäihminen voi jatkaa asumista omassa

kodissaan vaikka voimat vähenevät.”

”Työmahdollisuuksia kun
etätyö on yleistynyt"



 
MAASEUDUN HUOKUTTELEVUUS

ASUINPAIKKANA LISÄÄNTYY.
 

MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Noin kymmenesosassa (9,5 %) vastauksia (n=432) mainitaan eri tavoin, että tulevaisuudessa
maaseutu asuinpaikkana houkuttelee ihmisiä tai että maalle muuttajia tulee olemaan enemmän.

”Rauhallisempi ja turvallisempi elämänmeno
verrattuna kaupunkeihin noussee trendiksi.
Maaseudulla on aina mielekästä puuhaa,
mikä parantaa stressiä ja mielenterveyttä.

Tilaa pienyritystoiminnalle ja etätyölle.” 



 
MAASEUTU TUO TURVAA ERITYISESTI

KRIISITILANTEISSA.
 

MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Noin 5 prosentissa vastauksissa mainitaan eri tavoin, että maaseutu on turvallinen
paikka asua. Usein vastauksissa mainitaan turvallisuus suhteessa kriisitilanteisiin.
 Näiden lisäksi noin 2 prosentissa vastauksista (n=432) mainitaan yhteisöllisyys

maaseudun myönteisenä tulevaisuuden mahdollisuutena.   
 

”Olemme paremmin turvassa
kuin kaupungissa ja
omavaraisempia." 

”Pandemiat, sodat ja konfliktit
ovat näyttäneet, ettei

kaupungissa asuminen ole se
ainut vaihtoehto.” 



 
MAASEUDUN PALVELUT JA

TYÖMAHDOLLISUUDET TULEVAT
VÄHENEMÄÄN.

 

MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Noin 7 prosentissa vastauksissa (n=432) mainitaan palveluiden väheneminen
tai huonontuminen ja/tai työmahdollisuuksien väheneminen.  

 

”Vanheneva väestö, työpaikkojen häviäminen,
koulujen lakkautus, liikkumisen kalleus,

maatilojen keskittyminen muutamaan suureen
yksikköön. Romantiikalla ei elä.. ei mitään

mahdollisuutta elää maaseudulla
tulevaisuudessa.” 

 
”Pelkään pahoin, että ihmiset

ajetaan maaseudulta kaupunkeihin,
koska tarvittavia palveluita ei ole

maaseudulle tarjota."
 



KANSANEDUSTAJAT JA HALLITUS EIVÄT
HUOMIOI PÄÄTÖKSISSÄÄN MAASEUDUN
HYVINVOINTIA. POLIITTINEN ILMAPIIRI ON

KIREÄ.

MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Kuudessa prosentissa vastauksissa (n=432) kritisoidaan eri tavoin poliittista
päätöksentekoa tai koetaan, että poliittinen ilmapiiri ei ole hyvä. 

 

 
”Nykyinen ilmastointipolitiikka

on uhka maaseudun
asukkaiden toimeentulolle.”

 

”Nykyhallitus vie elinmahdollisuudet
maaseudulta.”



MAASEUDUN 
TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Maaseudun asukkaat tarvitsevat muita suomalaisia enemmän
tukea, koska heidän näkemyksensä maaseudun ja oman
kotikuntansa tulevaisuudesta ja elinvoimaisuudesta ovat
keskimääräistä huonompia.* Tämä voi vaikuttaa myös heidän
valintoihinsa suhteessa omaan hyvinvointiin ja heidän
näkemyksiinsä omasta tulevaisuudestaan.

Vaikka suuri osa (60%) Maaseudun tukihenkilöverkon kyselyyn
vastanneista näkee maaseudun tulevaisuuden hyvänä, näkee
moni (27%) maaseudun tulevaisuudessa vain haasteita ja heidän
vastauksissaan huokuu toivottomuus ja katkeruus. Erityisesti
näitä tunteita kokevat maaseudulla asuvat tarvitsevat
psykososiaalista tukea. 

 *Tulevaisuusbarometri (2021), KAKS Maakuntapuntari (2021)



LUE LISÄÄ TUTKIMUSRAPORTISTA!
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