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1. Pohjois-Karjalan maaseudut

Pohjois-Karjala –
yhtä ja samaa maaseutuako?
Paikkatietopohjainen alueluokittelu
•

Perustana Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) vuonna
2013 julkaisema hallinnollista rajoista
riippumaton aluetyypittely (ks. kartta).

•

Kaupunki ja sen kehysalue määrittyvät
kaupunkimaisiksi alueiksi. Kaupungin
läheinen maaseutu, ydinmaaseutu,
harvaan asuttu maaseutu ja
maaseudun palvelukeskukset ovat
maaseutualueita .

Pohjois-Karjalan kaupunki- ja maaseutualueiden tunnuspiirteitä
• Kaupungissa ja sen kehysalueella asuu
47 % Pohjois-Karjalan väestöstä.
Maaseutualueisiin tyypittyvillä alueilla
53 % (taulukko 1).
• Maapinta-alasta 2 % on kaupungissa ja
kaupunkimaisilla alueilla. (taulukko 2)
• Työpaikoista puolestaan 44 % on
maaseudulla ja 56 % kaupunkialueilla.

• Tulot jakaantuvat melko tasaisesti
kaupunki- ja maaseutumaisten
alueiden kesken.
• Lomarakennuksista 96 % on
maaseutualueilla.

Taulukko 1. Pohjois-Karjalan väestö kaupunkimaaseutu –jaolla 2017, %
Aluetyyppi

Väestöosuus,
%

Kaupunki + kehysalue

47

Kaupungin läheinen maaseutu

8

Ydinmaaseutu

18

Maaseudun paikalliskeskukset

11

Harvaan asuttu maaseutu

16

Kaupunki
alueet
47 %
Maaseutualueet
53 %

Tilastolähde: SYKE

Taulukko 2. Tunnuslukuja Pohjois-Karjalasta kaupunkimaaseutu-jaolla, %*

Maapinta-ala
Työpaikat (2015)
Valtionveronalaiset tulot (2015)
Asuinrakennusten kerrosala (2017)
Lomarakennusten lkm (2017)

Kaupunki
%
2
56
48
43
4

Maaseutu
%
98
44
52
57
96

*Paikkatietopohjainen kaupunki-maaseutuluokittelu, Tilastolähteet: TK, SYKE
Kaupunki = sisempi ja ulompi kaupunkialue, kaupungin kehysalue
Maaseutu = harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu, kaup. läheinen maaseutu, paikalliskeskukset

2. Pohjois-Karjalan Maaseutuluotain

Miksi lähdettiin toteuttamaan?

Miten lähdettiin toteuttamaan?

•

Kehitetään ERILAISTEN
maaseutualueiden kehittymisen
seurantaa, ennakointia ja
JULKISUUSKUVAA PohjoisKarjalassa

•

Hallinnollisista rajoista riippumaton
tarkastelu ja analyysi.

•

Monipuolinen lähetysmistapa P-K:n
maaseutualueiden tilaan ja
muutokseen.

Luoda BAROMETRI-työväline
Pohjois-Karjalan maaseudun
kehittämissuunnitelman
seurantaan ja tueksi

•

Yhdistetään tietoperusta,
paikallinen kokemustieto ja
asiantuntijatieto.

•

Mahdollisimman yksinkertainen
toistaa pilotoinnin jälkeen.

•

Tulokset helposti ymmärrettävät,
ajatuksia herättäviä.

•

Toimintatavan kehittäminen ja sen
testaaminen Manner-Suomen
maaseutuohjelman tukemana 2017

•

•

Antaa eväitä kehittämistoimien
suuntaamiselle

3. Maaseutubarometri

Maaseutubarometri
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Tila ja kehitys

Työ, osaaminen ja Palvelut ja sujuva
elinkeinot
arki
2017 (n=118)

Asuminen ja
ympäristö

2019 (n=300)

YHTEENSÄ

Maaseutubarometri
2019 (suluissa muutos
vuodesta 2017)

TYÖ, OSAAMINEN JA ELINKEINOT
Paikallisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
Paikallisten kehittämisvahvuuksien tunnistaminen
Luonnonvarojen monipuolinen tuotannollinen käyttö
Mikroyritystoiminnan kehitystilanne maaseutualueilla
Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehitystilanne maaseutualueilla
(+0,1)
Palveluyrittäjyyden tila maaseutualueilla
Yritystoiminnan kyky uusiutua muutoksessa maaseutualueilla
Uuden osaamisen siirtyminen maaseutualueiden elinkeinoelämän tarpeisiin
Omistajan- ja sukupolvenvaihdosten eteneminen maaseutualueilla

TILA JA KEHITYS
Kaupungin läheisen maaseudun elinvoimaisuus
Kuntakeskusten elinvoimaisuus
Eri toimijoiden yhteistyö maaseutukehittämisessä
Kehittämisrahoituksen riittävyys maaseutualueilla
Pohjois-Karjalan maaseutubrändin vahvuus
Pohjois-Karjalan maaseutualueiden tulevaisuuden näkymä
Maaseutualueiden kyky uusiutua muutoksessa
Maaseutualueiden huomiointi maakunnan kehittämisessä
Harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuus

ka.
7,3 (-0,2)
6,9
6,8
6,6 (+0,3)
6,4
6,2 (-0,1)
6,2
6,0
5,9 (-0,1)

ka.
6,7 (-0,1)
6,6
6,5 (-0,1)
6,2
6,2
6,2 (-0,1)
6,1 (-0,1)
6,0
5,8 (-0,3)

PALVELUT JA SUJUVA ARKI
ka.
Maaseutualueiden turvallisuus asuinpaikkana
8,3 (+0,2)
Maaseutualueiden kyky tarjota puitteet hyvälle elämälle 7,7
Maaseutualueiden yhteisöllisyys
7,2 (-0,1)
Sähköisten palvelujen saatavuus maaseutualueilla
7,2 (+0,1)
Etätyömahdollisuudet maaseutualueilla
7,1 (+0,1)
Maaseudun keskustaajamien tila palvelujen keskuspaikkana6,8 (+0,1)
Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet maaseutualueita
koskeviin kehittämispäätöksiin
6,2 (-0,1)
Yksityisten palvelujen saatavuus maaseutualueilla
6,2 (+0,1)
Julkisten palvelujen saatavuus maaseutualueilla
6,1 (+0,1)

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
Maaseutualueiden luonnonympäristön monimuotoisuus
Maaseutualueiden luonnonvarojen ja – arvojen suojelun tilanne
Joensuun kaupungin läheisten maaseutualueiden houkuttelevuus asuinpaikkoina
Maaseutualueiden paikallisidentiteetin ja maaseutukulttuurin vahvuus
Maaseutualueiden kaavoituksen tuki erilaisille asumisratkaisuille
Maaseutualueiden kuntakeskusten houkuttelevuus asuinpaikkoina
Maaseutualueiden markkinointi kesämökkeilykohteena
Tulo- ja paluumuuton vaikutus maaseudun elinvoimaan
Maaseudun asukkaiden mahdollisuudet osallistua maankäytön suunnitteluun
Maaseudun harvaan asuttujen haja-asutusalueiden houkuttelevuus asuinpaikkoina
Maaseutualueiden aktiivinen markkinointi asuinpaikkoina

ka.
8,1 (+0,1)
7,6 (+0,1)
7,4 (+0,3)
7,1 (+0,1)
6,7
6,5 (-0,2)
6,5 (-0,2)
6,4
6,4
5,8 (-0,3)
5,7 (+0,1)

4. Kehittämiskohteita

Kehittämiskohteita
• Yli puolet vastaajista piti seuraavien asioiden kehittämistä erittäin tärkeänä
seuraavan kahden (2) vuoden aikana (n=294-299)
Kehittämiskohde

%
vastanneista

Jatkojalostettujen elintarvikkeiden viennin edistäminen

72

Etäyhteyksiin perustuvan maaseudun palvelutarjonnan kehittäminen

71

Elintarvikkeiden jatkojalostuksen kehittäminen

71

Matkailun kehittäminen

66

Luomun elintarvikejatkojalostuksen kehittäminen

64

Luonnontuotealan keräilyn ja jatkojalostuksen kehittäminen (mm. luonnonyrtit, marjat, sienet)

61

Paikkariippumattomaan tietotyöhön liittyvään koulutuksen ja osaamisen kehittäminen

55

Saimaan järvilohen kutualueiden kehittäminen ja kannan vahvistaminen

52

Metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen

50

Maidontuotannnon kehittäminen

50

Kehittämiskohteita: Kolmen kärki vastaajien
omin sanoin
1.

2.

3.

Maaseudun elinkeinoelämän kehittäminen
– ”Yrittäjyys”
– ”Luonnontuoteala”
– ”Elintarvikkeiden jatkojalostus”
– ”Maa- ja metsätalouden kehittäminen”
– ”Matkailu”
Maaseutu toimintaympäristönä
– ”Palvelujen saatavuus”
– ”Houkutteleva asuinympäristö”
– ”Yhteistyö eri toimijoiden välillä”
– ”Rahoituksen kehittäminen”
Maaseudun saavutettavuus
– ”Tietoliikenneyhteydet”
– ”Tiet, niiden kunnossapito”
– ”Julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen myös raiteilla”
– ”Sähkönsiirron toimintavarmuus”

Suuntia kehittämiselle – havaintoja
vastaajaryhmille esitetyistä väittämistä
(osa 1)

Maaseudun kehittäjät (n=93)
Maa- ja metsätalousyrittäjät (n=95)
Muut yrittäjät (n=61)
Yritystoimijat (n=26)
Politiikkatoimijat (n=54)
Tutkimus-, koulutus ja
innovaatiotoimijat (n=49)
Järjestö- ja yhdistystoimijat (n=74)
Tiedonvälittäjät (n=17)

 Maatilojen ja maaseudun yritysten investointitaso ei ole riittävä kilpailukyvyn
säilyttämiseksi
 Kasvuhakuisuutta tulisi olla yrityksissä ja tiloilla enemmän
 Osaavasta työvoimasta pulaa

 Luonnonvara-alan tutkimukseen ja koulutukseen lisätarvetta
 Osaamisen siirtoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota
 Maaseudun koulutusmahdollisuudet eivät ole riittäviä, etenkään nuorten osalta.
 Yhdistyksiin tarvitaan uutta verta/uusia jäseniä/nuorempia
 Valtakunnallinen näkyvyys tai erityisyys puuttuu ja uutisointi enemmän
negatiivista kuin positiivista

Suuntia kehittämiselle – havaintoja
vastaajaryhmille esitetyistä väittämistä
(osa 2)

Maaseudun kehittäjät (n=93)
Maa- ja metsätalousyrittäjät (n=95)
Muut yrittäjät (n=61)
Yritystoimijat (n=26)
Politiikkatoimijat (n=54)
Tutkimus-, koulutus ja
innovaatiotoimijat (n=49)
Järjestö- ja yhdistystoimijat (n=74)
Tiedonvälittäjät (n=17)

 Myös paikallisessa maaseutualueiden näkyvyydessä kohennettavaa
 Alkutuotannon jalostusarvoa tulee saada korkeammaksi

 Sukupolvenvaihdoksiin tarvitaan lisätukea
 Nuorten houkuttelua alkutuotannon aloille
 Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen lisää huomiota
 Kunnissa maaseutualueiden kehittäminen ja huomiointi päätöksenteossa
vajavainen

 Kunnan päätöksenteossa ei nähdä maaseutualueiden mahdollisuuksia

5. Yhteenvetoa

Yhteenvetoa (osa 1)
• Pohjois-Karjalan maaseudun leimallinen piirre on harvaan asuttu maaseutu.
Siellä asuu edelleen 25 000 ihmistä, joka on 15,5 % maakunnan väestöstä.
• Yli puolet väestöstä (54 %) asuu maaseudulla Pohjois-Karjalassa, ja
työpaikoistakin liki puolet on näillä aluetyypeillä (44 %)
• Pohjois-Karjalan Luotain tarkastelee maaseutualueiden tilaa ja kehitystä sekä
antaa syötteitä kehittämistyölle. Toimintatapa kehitetty ja testattu vuonna
2017.
• Nyt toteutettu uusinta on toteutettu keväällä 2019. Toimintamallina
tilannekatsaus maaseudun tilanteesta (tilastot) ja siihen tukeutuen
paneelistien arviot (300 kpl edustaen eri tahoja).
• Luotaimen tuottama maaseutubarometri antaa P-Karjalan maaseudulle
kokonaisarvosanan 6,6 (sama kuin vuonna 2017).
• Arjen sujuvuutta pidetään maaseudun parhaimpana asiakokonaisuutena.
Siinä näkyy erityisesti alueiden turvallisuus ja niiden kyky tarjota hyvät
elämisen puitteet.

Yhteenvetoa (osa 2)
• Toimeentuloon ja osaamiseen liittyvät osa-alueet arvioidaan heikoimmaksi.
Erityisesti omistajan- ja sukupolvenvaihdosten tilanne nähdään heikkona sekä
osaamisen siirtyminen maaseutualueiden elinkeinoa hyödyttäväksi.
• Aluetyypeistä kaupungin läheisen maaseudun elinvoima nähdään tyydyttäväksi,
harvaan asutun maaseudun heikoksi.
• Maaseudun kehittäjät näkevät maaseudun tilanteen muita vastaajaryhmiä
valoisampana.
• Maaseudulle tyypilliset toimialat eli elintarvike- ja luonnontuoteala sekä maa- ja
metsätalous koetaan kehittämisessä tärkeiksi. Tähän kytkeytyy myös tavoite
tuotannon jalostusasteen nostamiseksi.
• Maaseutualueiden houkuttelevuudesta halutaan pitää kiinni ja tässä erityisesti
paikallisten toimijoiden yhteistyö ja yhteen hiileen puhaltaminen nousevat
suureen arvoon.
• Maaseutualueiden saavutettavuutta ja yhteyksiä korostetaan pitäen sisällään
niin tiestön, tietoliikenneyhteydet kuin julkisenkin liikenteen.

