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ALKUAJATUS



RURALIZATION-hanke 2019–2023

• Miten Euroopan maaseutu 
voisi uudistua?

Ø Uudistuminen kiinnittyy 
tulevaisuuteen

Ø Uudistumisen aineksia: 
trendit ja nuorten unelmat

MIKSI?



RURALIZATION ennakointityö: trendit ja unelmat
MITEN?

Tutkailua > paalutusta
Kuvailua > selitystä
Inspiraatiota > ohjetta

Trendien tunnistaminen ja unelmien inventaari
erilaisissa konteksteissa

>ƵŽŬŝƩĞůƵ�ũĂ�ĂŶĂůǇǇƐŝ͕
ƌĂƉŽƌƚŽŝŶƟ

<ŽŶƚĞŬƐƚĞŝƐƚĂ�ŝƌƌŽƩĂŵŝŶĞŶ�ũĂ
ǇůĞŝƐƉŝŝƌƚĞŝĚĞŶ�ƚƵŶŶŝƐƚĂŵŝŶĞŶ

WĂůĂƵƩĂŵŝŶĞŶ�ĞƌŝůĂŝƐŝŝŶ�ŬŽŶƚĞŬƐƚĞŝŚŝŶ
ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝĞŶ�ƚƵŶŶŝƐƚĂŵŝƐĞŬƐŝ

dƌĞŶĚŝĞŶ�ũĂ�ƵŶĞůŵŝĞŶ�ĂƌǀŝŽŝŶƟ�ϮϬ�ĂůƵĞĞůůĂ͗
ŵŝƚĞŶ�ŚǇƂĚǇŶŶĞƚććŶ͕�ŵŝƚĞŶ�ĞĚŝƐƚĞƚććŶ�ƚŽƚĞƵƚƵŵŝƐƚĂ

>ƵƉĂĂǀŝĂ�ŬćǇƚćŶƚĞŝƚć�ũĂ
ƉŽůŝƟŝŬŬĂŬĞŝŶŽũĂ͕�ũŽƚŬĂ
ĞĚŝƐƚćǀćƚ�ŵĂĂƐĞƵĚƵŶ
uudistumista



RURALIZATION trendianalyysi
MITÄ?

Tuoksu tuulessa, pulloposti, kaukainen unelma, 
seireenien laulu – muutosoireita tietyillä alueilla tai 
tietyissä toiminnoissa

Megatrendit

Trendit

Heikot signaalit

Suuret aallot heiluttavat meitä kaikkia –
kattavia valtavirtoja, jotka vaikuttavat useimpiin alueisiin ja 
toimintoihin

Pienet virrat tai joet kuljettavat veneitämme tiettyyn 
suuntaan – kehityskulkuja, jotka vaikuttavat tietyillä 
alueilla tai tietyissä toiminnoissa

1,560 tunnistettua trendiäà 60 trendikorttia(10+20+30)

[harmaa alue]

[harmaa alue]



Trendien 
merkitys 
muuttuu!

Maaseudulle 
merkittävimmät 

(top-20) trendien 
sisällöt lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä

HUOM

RURALIZATION trendianalyysi
MITÄ?



Trendikortit näyttävät tältä: lyhyt versio…

1,60

Lyhyt kuvaus

Tyyppi
Yleisimmät ajurit

Yleisimmät vaikutukset

https://ruraltrends.eu

RURALIZATION trendianalyysi
MITÄ?



…ja yksityiskohtaisempi pitkä versio, joka saattaa sisältää karttoja

1,60

https://ruraltrends.eu

RURALIZATION trendianalyysi
MITÄ?



MITÄ NIILLÄ VOI TEHDÄ?

Trendikortit ovat 
pikemminkin työkaluja 
kuin lopputuotteita

Vaihtoehto 1: 
kysy kysymyksiä?

RURALIZATION trendianalyysi

https://ruraltrends.eu



Option 2: Tutki vaikutuksia!

• Vaikutukset maaseutualueisiin toiminnallisilla 
kaupunkialueilla

• Vaikutukset toiminnallisten kaupunkialueiden lähellä 
oleviin maaseutualueisiin 

• Vaikutukset harvaan asuttuihin maaseutualueisiin

• Sukupuolivaikutukset
• Vaikutukset sosiaaliseen pääomaan
• Vaikutukset muuttoliikkeeseen
• Vaikutukset maan saatavuuteen
• Vaikutukset maatilojen rakenteeseen
• Vaikutukset maatalouden mahdollisuuksiin

RURALIZATION trendianalyysi
MITÄ NIILLÄ VOI TEHDÄ?

Trendikortit ovat 
pikemminkin työkaluja 
kuin lopputuotteita

https://ruraltrends.eu



Porinatuokiota varten!

• Mihin kannattaisi nyt panostaa – pohtikaa ryhmässä vaihtoehtoja, valitkaa yksi 
trendi tai unelman osanen ja kirjoittakaa se porinatuokion päätteeksi 
chattikenttään.

• Voitte jo esitystä seuratessanne tehdä muistiinpanoja omista suosikeistanne!

RURALIZATION trendianalyysi



RURALIZATION megatrendit



RURALIZATION megatrendit



RURALIZATION trendit



RURALIZATION trendit



RURALIZATION trendit



RURALIZATION heikot signaalit



RURALIZATION heikot signaalit



RURALIZATION heikot signaalit



RURALIZATION heikot signaalit



RURALIZATION trendianalyysi
MITÄ SITTEN?

Trendiajattelu – kaksi näkökohtaa:
1) Trendien evoluutio; jokainen trendi päättyy joskus



RURALIZATION trendianalyysi
MITÄ SITTEN?

Trendiajattelu – kaksi näkökohtaa:
2) Kontekstilla on väliä



RURALIZATION trendianalyysi

Trendeistä voikin tehdä paikallisiin olosuhteisiin viritettyjä versioita…

MITÄ SITTEN?



VÄLIAJATUS



RURALIZATION unelmainventaari



RURALIZATION unelmainventaari

TOIMEENTULO-
RESEPTI

Millä tulet toimeen?

ASUMIS-
RESEPTI

Missä asut ja miten?

ELÄMÄNTAPA-
RESEPTI

Miten elät?

ESTEET

Mikä estää unelman toteutumisen?



n=531

RURALIZATION unelmainventaari

Suomi 
(Pirkanmaa, Pohjois-Karjala)

Nykyinen asuinpaikka Unelmien asuinpaikka

25%

31%

24%

13%

6%

34%

15%

23%

8%

6%

8%

Kaupungin
ydinkeskusta

Kaupunki 
ydinkeskustan 

ulkopuolella

Kaupungin 
lähiö

Kaupungin läheinen 
maaseutualue 
(työssäkäynti-

etäisyydellä)

Harvaan asuttu 
maaseutu

Kirkonkylä tai 
kyläkeskus 
maaseutu-

alueella

7%

5%

6%
4%

7%
2%
1%

2%

11%

10%

4%

2%
2%

1%
4%

7%

9%

1%
3%

0%

0%
1%

3%

0%
0%

0%

1%
1%

2%
2%

2%

0% 2%

0%
5%

Kaupunki 
ydinkeskustan 
ulkopuolella

Kaupungin 
lähiö

Kaupungin läheinen 
maaseutualue 
(työssäkäynti-
etäisyydellä)

Harvaan asuttu 
maaseutu

Kirkonkylä tai 
kyläkeskus 
maaseutu-
alueella

Kaupungin
ydinkeskusta

Tämä ei ole ennuste (vino 
otanta), mutta osoittaa, että 
maaseutualueiden on 
mahdollista saada uusia 
nuoria asukkaita



Tämä ei ole ennuste (vino 
otanta), mutta osoittaa, että 
maaseutualueiden on 
mahdollista saada uusia 
nuoria asukkaita

n=2,208

RURALIZATION unelmainventaari

EU-10

21%

24%

13%

14%

21%

7%

10%

21%

13%

30%

17%

9%

Nykyinen asuinpaikka Unelmien asuinpaikka

5%

5%
3%

7%
1%

1%

3%

9%

3%
6%

2%
1%

1%
3%
4%
4%

1%
1%

1%
1%
1%
8%

2%
1%

1%
2%

1%
4%

11%

2%

0%
0%

0%

1%
1%
4%

Kaupungin
ydinkeskusta

Kaupunki 
ydinkeskustan 

ulkopuolella

Kaupungin 
lähiö

Kaupungin läheinen 
maaseutualue 
(työssäkäynti-

etäisyydellä)

Harvaan asuttu 
maaseutu

Kirkonkylä tai 
kyläkeskus 
maaseutu-

alueella

Kaupungin
ydinkeskusta

Kaupunki 
ydinkeskustan 
ulkopuolella

Kaupungin 
lähiö

Kaupungin läheinen 
maaseutualue 
(työssäkäynti-
etäisyydellä)

Harvaan asuttu 
maaseutu

Kirkonkylä tai 
kyläkeskus 
maaseutu-
alueella



Melko nuorten ja 
liikkuvasta, tapahtuma-
rikkaasta, kansainvälisestä, 
luovasta ja menestystä 
tarjoavasta kaupunki-
elämästä pitävien ihmisten 
unelmia, jotka kaipaavat 
vastapainoksi 
säännöllisyyttä

Yhteisöllistä, kotoisaa ja 
vakaata elämää kaupunki-
ympäristössä, joka 
mahdollistaa liikkuvuuden, 
kansainvälisyyden ja 
henkilökohtaisen 
kehittymisen eri tavoin

RURALIZATION unelmainventaari



Joustavaa, vastuullista, 
rauhallista ja koti-
keskeistä ”perus-
elämää” kaupungin 
laitamilla

Mieltymys maaseutuun 
asuinympäristönä mukaan 
lukien vesistöt, eläimet, 
oman tilan, puutarhan, 
lapset – työ on alisteista 
maalaiselle elämäntavalle

RURALIZATION unelmainventaari



Ihanne asumisesta 
luonnossa tai 
yhteydestä luontoon –
ja kyky toteuttaa se

Paikallisuuden 
maailmanmallin 
ilmentäjiä 
maaseutuympäristössä

RURALIZATION unelmainventaari



RURALIZATION trendianalyysi ja unelmainventaari

1) Hopealuotia ei ole: maaseutua ei uudista yksi trendi

2) Trendeillä on elinkaari, ne eivät ole ikuisia

3) Konteksti on avain: kaikki tapahtuu tietyssä paikassa ja ajassa – sama 
trendi on eri asia Ruotsissa ja Romaniassa

4) Monilla trendeillä on yhteys sosiaalisen pääomaan, joka vaikuttaa olevan 
maaseudun uudistumisen kovassa ytimessä

5) Monet heikot signaalit ovat samansuuntaisia kuin nuorten unelmat:
edullinen asuminen maaseudulla, yhteisöllinen toiminta, luova talous, 
kohtuutalous, tee se itse, paikallisuus, maalainen elämäntapa, 
omavaraisuus, jakamistalous…

MITÄ SITTEN?



RURALIZATION trendianalyysi ja unelmainventaari

Megatrendeillä kertovat 
historiasta ja toisintavat 
nykyistä maailmanmallia

Trendit ovat nykyisen ja 
tulevan maailmanmallin 
”välitilassa”

Heikot signaalit luovat 
uutta maailmanmallia; 
osa niistä kasvaa 
trendeiksi ja 
megatrendeiksi

MITÄ SITTEN?

Nykyinen maailmanmalli Uusi maailmanmalli

MEGATRENDIT HEIKOT SIGNAALIT TRENDIT

• Ikääntyvä väestö
ͻ�'ůŽďĂůŝƐĂĂƟŽƐƚĂ�ŚǇƂƚǇŵŝŶĞŶ
ͻ�<ĂƵƉƵŶŐŝƐƚƵŵŝƐĞƐƚĂ�ŚǇƂƚǇŵŝŶĞŶ
ͻ�zŵƉćƌŝƐƚƂƐƚć�ŚƵŽůĞŚƟŵŝŶĞŶ
ͻ�/ůŵĂƐƚŽŶŵƵƵƚŽƐ
ͻ��ƉćƚĂƐĂŝƐĞŶ�ŬĞŚŝƚǇŬƐĞŶ�ũĂ�ŵĂĂƐĞƵĚƵŶ
���ƚĂĂŶƚƵŵŝƐĞŶ�ǀĂƐƚĂƚŽŝŵĞƚ
• Ruuan kasvava kysyntä
ͻ�WĞƌƵƐƌĂŬĞŶŶĞ͕�ĂůƵĞŝĚĞŶ�
���ƐĂĂǀƵƚĞƩĂǀƵƵƐ�
ͻ�DƵƵƩŽůŝŝŬĞ
ͻ�<ĞƐƚćǀǇǇƐƐŝŝƌƚǇŵć

ͻ�sĂŝŚƚŽĞŚƚŽŝƐĞƚ�ƌƵŽŬĂũćƌũĞƐƚĞůŵćƚ
ͻ�DƵƵƩƵǀĂƚ�ƐƵŬƵƉƵŽůŝƌŽŽůŝƚ
ͻ�<ŝĞƌƚŽƚĂůŽƵƐ
• Digitaalinen talous
ͻ�DĂĂƐĞƵĚƵŶ�ƚĂůŽƵĚĞŶ�
���ŵŽŶŝƉƵŽůŝƐƚƵŵŝŶĞŶ
ͻ�DĂĂƟůŽũĞŶ�ŵŽŶŝƉƵŽůŝƐƚƵŵŝŶĞŶͬ
���ĞƌŝŬŽŝƐƚƵŵŝŶĞŶ
ͻ�sĞƌŬŬŽŬĂƵƉƉĂ
ͻ�ZƵŽŬĂŵĂƚŬĂŝůƵ
ͻ�WĂŝŬĂůůŝƐƵƵĚĞŶ�ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ
ͻ�hƵƐŝĞŶ�ƚĞŬŶŽůŽŐŝŽŝĚĞŶ�ŝůŵĞŶƚǇŵćƚ
ͻ�DĞƌŬŝƚǇƐͲ�ũĂ�ĞůćŵǇƐƚĂůŽƵƐ
ͻ�DŽŶŝŬćǇƩƂŝƐĞƚ�ŵĞƚƐćƚ
• Etätyö
ͻ�DĂĂƐĞƵĚƵŶ�ǇƌŝƚǇƐƚĞŶ�ƐƵŬƵƉŽůǀĞŶͲ
���ǀĂŝŚĚŽŬƐĞƚ
ͻ�DĂĂƐĞƵƚƵ�ƐŽƐŝĂĂůŝƐĞƐƐĂ�ŵĞĚŝĂƐƐĂ
ͻ�DĂĂƐĞƵƚƵŵĂƚŬĂŝůƵ
ͻ�WĂƌĞŵŵĂŶ�ĞůćŵćůĂĂĚƵŶ�ĞƚƐŝŶƚć
ͻ�:ĂŬĂŵŝƐƚĂůŽƵƐ
ͻ�dĞŬŶŽůŽŐŝĂŝŶƚĞŶƐŝŝǀŝŶĞŶ�ŵĂĂƚĂůŽƵƐ
ͻ�ZƵŽŬĂũćƌũĞƐƚĞůŵćŶ�ůćƉŝŶćŬǇǀǇǇƐ

• Hoivapalvelut
ͻ��ĚƵůůŝŶĞŶ�ĂƐƵŵŝŶĞŶ�ŵĂĂƐĞƵĚƵůůĂ�ũĂ
���ŬĂŬŬŽƐĂƐƵŶŶŽƚͬŬĞƐćŵƂŬŝƚ
ͻ�KƐƵƵƐŬƵŶŶĂƚ�ũĂ�ŬƵŵƉƉĂŶƵƵĚĞƚ
ͻ�zŚƚĞŝƐƂůůŝŶĞŶ�ƚŽŝŵŝŶƚĂ
• Luova talous
ͻ�<ŽŚƚƵƵƚĂůŽƵƐ
ͻ�dĞĞͲƐĞͲŝƚƐĞ�ͲůŝŝŬĞ
• Ekokylät
ͻ�KƉĞƚƵƐŵĂĂƟůĂƚ
ͻ�ZƵŽŬĂƚƵƌǀĂ͕�ŚƵŽůƚŽǀĂƌŵƵƵƐ
ͻ�ZƵŽŬĂĂŶ�ůŝŝƩǇǀć�ŝƚƐĞŵććƌććŵŝƐͲ
   oikeus
ͻ�WĞƌŝŶŶĞŵĂƚŬĂŝůƵ
ͻ�DĂĂŚĂŶŵƵƵƩĂũŝĞŶ�ŬŽƚŽƵƚƵŵŝŶĞŶ
ͻ�DŝŬƌŽͲ�ũĂ�ƉŝĞŶĞƚ�ǇŬƐŝŬƂƚ
ͻ�DŽŶŝƉĂŝŬŬĂŝŶĞŶ�Ğůćŵć
ͻ�>ƵŽŶŶŽŶͲ�ũĂ�ŬƵůƩƵƵƌŝƉĞƌŝŶƚƂ
ͻ�hƵĚĞƚ�ŚĂůůŝŶƚĂŵĂůůŝƚ
ͻ�WĂŶĚĞŵŝĂƚ�ũĂ�ĞƉŝĚĞŵŝĂƚ
ͻ�WĂŝŬŬĂďƌćŶĚćǇƐ
ͻ�WŽůŝƟŝŬĂŶ�ŬŽŚƚĂĂŶƚŽ�ũĂ�ǀĂŝŬƵƩĂǀƵƵƐ
ͻ�WŽƉͲƵƉ�ͲŬƵůƩƵƵƌŝ�ũĂ�ŬĞŝŬŬĂƚĂůŽƵƐ
ͻ�:ƵůŬŝƐŚǇƂĚǇŬŬĞĞƚ
• Resilienssi
ͻ�DĂĂƐĞƵĚƵŶ�ŬćƐŝƚǇƂůćŝƐĞƚ
ͻ�DĂĂƐĞƵĚƵŶ�ĞŶĞƌŐŝĂǇŚƚĞŝƐƂƚ
ͻ�DĂĂƐĞƵĚƵŶ�ǇŚƚĞŝƐƂůůŝƐĞƚ�ƟůĂƚ
ͻ�DĂĂůĂŝŶĞŶ�ĞůćŵćŶƚĂƉĂ
ͻ�KŵĂǀĂƌĂŝƐƵƵƐ
ͻ�hƌĂĂƵƵƌƚĂǀĂƚ�ƌĂƚŬĂŝƐƵƚ�ŵĂĂƐĞƵĚƵŶ����
���ƟůĂƐƐĂ
ͻ�zŚƚĞŝƐŬƵŶŶĂůůŝƐĞƚ�ǇƌŝƚǇŬƐĞƚ�ũĂ�ǇƌŝƩćũć

sćůŝƟůĂ



Kiitos!
Tuomas Kuhmonen

Tutkimusjohtaja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto (Vesanto)

tuomas.kuhmonen@utu.fi

Vesanto – the best place in the known universe

RURALIZATION trendianalyysi ja unelmainventaari



RURALIZATION porinaryhmien nostot

Mihin kannattaisi nyt panostaa – pohtikaa ryhmässä vaihtoehtoja, valitkaa yksi trendi tai 
unelman osanen ja kirjoittakaa se porinatuokion päätteeksi chattikenttään

• Saavutettavuus
• Luonnon läheisyyden hyvinvointivaikutukset
• Monipaikkaisuus ja kylien avoimuus uusille asioille ja uudenlaisille asukkaille
• Maalainen elämäntapa, mahdollistaa elinkaariasumisen, kokeilukulttuurin ja yhteisöllisyyden sekä merkityksellisen 

työnteon symbioosin
• Monipaikkaisuutta ei saa estää (esim. bussilippujen opiskelija-alennukset vain vakinaisille asukkaille à jos ei siirrä kirjoja, ei 

saa alennusta!)
• Mahdollistaminen
• Sosiaalinen vuorovaikutus: maaseudulla sinut huomataan
• Maaseudulla asumisen mahdollistaminen nuorille ja vanhemmillekin
• Monipaikkaisuus ja etätyö; edellyttävät parempaa tiedon ja ihmisten liikkumista
• Lähiruuan ja kotimaisen ruokatuotannon arvostaminen ja edistäminen
• Kotimainen ruoka, lähituotanto, yrittäjyyden mahdollisuudet maaseudulla
• Fokus nuoriin: osallisuuden tunne (nykyiset ja entiset asukkaat), monipaikkaisuus, digitalisaatio, etätyö
• Monipaikkaisuus ja asuntokauppojen tukeminen/mahdollistaminen
• Edulliset asunnot maaseudulla
• Lisää visiointia
• Nuorten odotusten ja työpaikkojen kohtaanto
• Globaalien haasteiden kohtaaminen: pula vedestä, uusiutuvan energian riittävyys, elintasosta tinkimisen tarve, vähäinen 

syntyvyys…
• Vastakaupungistumisen trendi: tilapäisen asumisen mahdollistaminen maaseudulla ja kaupungissa; pienet yksiköt,

hajautetut ratkaisut
• Ruuantuotannon vastuullisuus, avoimuus, omavaraisuus
èMahdollistaminen


