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ESiPUHE
Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu on järjestyksessään toinen maaseudun kulttuuriohjelma. Se ulottuu 
vuoteen 2014 saakka ja jatkaa ensimmäistä, vuosien 2005–2008 ohjelmaa. Ohjelman kokoajana on toiminut 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän asettama Kulttuuriteemaryhmä ja se tarkastelee suomalaisen maaseudun 
nykytilaa ja kehittämistarpeita kulttuuritoiminnan näkökulmasta. Kulttuuriohjelma syventää ja toteuttaa viiden-
nen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman sekä maaseutupoliittisen selonteon kulttuuriteemoja.  
Maaseudun kulttuuriohjelma on tärkeä maaseutupoliittisen vaikuttamisen väline. Se ohjaa lukijaa näkemään 

lähelle, tunnistamaan oman alueensa kulttuuriset voimavarat sekä antaa uusia näkökulmia kansallisten, alueel-
listen ja paikallisten kulttuuri- ja aluekehityssuunnitelmien laatijoille. Osa ohjelman toimenpide-ehdotuksista 
suuntautuu suurelle ja aktiiviselle kulttuuritoimijoiden joukolle ikään kuin vinkkeinä, ja osa puolestaan on koh-
dennettu enemmän hallinnolliseen ja poliittiseen toimintaan kehittäjille ja päättäjille. Toimenpide-ehdotuksissa 
mainitut järjestöt pitävät sisällään maaseudun monipuolisen järjestötoiminnan nuorten yhdistyksistä, kulttuu-
riyhdistyksiin ja yleisyhdistyksiin. Yhdistysten lista olisi ollut toimenpiteittäin pitkä, joten ne ovat mainittu  viit-
taamalla yleisesti järjestöihin. Maaseudun kulttuuriohjelman toimenpiteet soveltuvat esimerkiksi Mannerheimin 
lastensuojeluliitton paikallisyhdistysten, 4H:n, elävänmusiikin yhdistysten, taideyhdistysten, matkailuopasyh-
distysten, vanhusten tukiyhdistysten, kotiseutuyhdistysten, kyläyhdistysten sekä maa- ja kotitalousseurojen to-
teutettavaksi. 
Ohjelmatyö aloitettiin 2008–2009 järjestämällä viisi tulevaisuusverstasta maaseudun kulttuuritoimijoille. 

Verstaat järjestettiin Äänekosken Suolahdella, Paltamossa, Paraisilla, Mikkelissä ja Hämeenlinnassa. Tulevai-
suusverstastyöskentelyn tavoitteena oli löytää maaseudun kulttuuritoiminnan yhteiset visiot ja määritellä toi-
menpiteitä, joilla ne saavutetaan. Tulevaisuusverstaan kysymyksiä olivat: 1) mitkä ovat keskeisimmät ongelmat 
maaseudun kulttuurissa, 2) millaista maaseudun kulttuuritoiminta voisi olla 5–10 vuoden kuluttua sekä 3) mikä 
voisi olla kunkin toimijan oma panos maaseudun kulttuurin tulevaisuuden toteuttamisessa? Uuden ohjelman 
pääteemat hahmotettiin tulevaisuusverstaiden keskustelujen pohjalta. Pääteemoiksi nousivat: 1) maaseudun ja 
kulttuurin ymmärtäminen ja siihen liittyvät moniarvoisuus, kulttuurimurrokseen vastaaminen ja kulttuurin rooli 
maaseudun kehittämisessä, 2) maaseutu kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävänä yhteisönä sekä 3) kulttuuriosaa-
miseen pohjautuva yrittäjyys ja elämystalous.
Ohjelmaan on liitetty kolme maaseudun kulttuuria ja kulttuuritoimintaa käsittelevää teoreettista artikkelia. 

Katriina Siivonen Turun yliopiston Tuleivaisuuden tutkimuskeskuksesta, Mari Takamaa Järvilakeuden kansa-
laisopistosta, Katriina Soini Jyväskylän yliopistosta ja Kimmo Kainulainen Mikkelin ammattikorkeakoulusta kir-
joittivat artikkelit tulevaisuusverstaiden esille nostamien teemojen pohjalta. Tämän kulttuuriohjelman rinnalla, 
itsenäisenä osanaan ilmestyy Maaseudun uusi aika -julkaisusarjassa ilmestyy oma kulttuurin teemanumero, jon-
ka artikkelit tarjoavat lisää syvyyttä maaseudun kulttuuritoiminnan hahmottamiseen.
Ohjelman kirjoitustyöstä vastasivat Antti Saartenoja, Timo Suutari ja Aapo Jumppanen Helsingin yliopiston 

Ruralia-instituutista. Ohjelmatekstiä on käsitelty kulttuuriteemaryhmän kokouksissa sekä keskusteluissa sidosryh-
mien asiantuntijoiden kanssa. Kulttuuriteemaryhmän jäsenet vuosille 2008–2009 ja 2010–2012 näkyvät ohjelman 
liitteissä. Ohjelman on kuvat on piirtänyt Merja Metsänen Haihatuksesta. Kulttuuriteemaryhmä kiittää suuresti 
kaikkia kulttuuriohjelman tekoon osallistuneita.

Helsingissä kesäkuussa 2010
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kulttuuriteemaryhmä
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TiiViSTELMä
Maaseudun kulttuuriohjelman 2010–2014 visio 
korostaa maaseutua luovien vastakohtaisuuksien 
tilana. Maaseutu on kulttuurisesti 
monimuotoinen, moniarvoinen, aktiivinen ja 
suvaitseva. Maaseutu on hiljainen, kiireetön 
ja rauhallinen mutta samalla vilkkaan eloisa; 
matkan takana mutta helposti saavutettavissa; 
väljästi asutettu mutta intensiivisen kohtaamisen 
tila; nostalgisen viihtyisä mutta moderni 
ympäristö kulttuurisesti, sosiaalisesti ja 
fyysisesti. Maaseutu tarjoaa käyttäjä lähtöisiä 
kulttuuripalveluja kaikille.
Kulttuuriohjelma tunnistaa maaseudun 

aseman osana suomalaisen yhteiskunnan 
kulttuurista murrosta. Ohjelmassa tarkastellaan 
kulttuurimurroksen kohtaamista ja sen tuomia 
mahdollisuuksia maaseudulla neljän teeman 
kautta: 

1. Elävä ja uudistuva yhteisöllisyys

2. Maaseudun toimivat  
kulttuuri palvelut

3. Hedelmällinen toimintaympäristö  
luovalle taloudelle ja kulttuuri yrit-
täjyydelle

4. Maaseudun kulttuuriperinnön ja  
kulttuuriympäristön arvo.

Ohjelman tavoitteet tiivistyvät teemoittain alla 
oleviin linjauksiin. Kullekin toimenpiteelle 
on nimetty mahdollistajat eli tahot, joiden 
toiminnalla on vaikutusta linjauksen 
toteutumiseen. Linjaukset ovat myös avoimia 
toimenpide-ehdotuksia kaikille maaseudun 
kehittämisen parissa toimiville. 
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Elävä ja uudistuva yhteisöllisyys

Elävä yhteisöllisyys on maaseudun vahvuus, johon 
kulttuurimurros tuo uusia piirteitä. Monikulttuu-
risuuden lisääntyminen, elämäntapojen muutok-
set sekä asumisen monipaikkaistuminen työn  ja 
vapaa-ajan  entistä  joustavampien  yhdistelmien 
myötä edellyttävät maaseutuyhteisöiltä uudenlais-
ta suvaitsevaisuutta ja moniarvoistumista. Samaan 
aikaan julkisen sektorin murros vahvistaa omaeh-
toisen kulttuuritoiminnan merkitystä. 
1.  Maaseutukuntien  ja  -kylien kulttuuriohjelmat 
ja  -suunnitelmat  kytketään  osaksi  laajempaa 
aluekehittämistyötä ja siihen liittyviä asiakirjoja 
kuten maakuntasuunnitelmia  ja  -ohjelmia se-
kä maakunnallisia kulttuuriohjelmia. Kulttuu-
riohjelmat  ja -suunnitelmat tunnistavat oman 
toimintaympäristönsä erityispiirteet ja tekevät 
yhteistyötä eri toimijatasojen (kylätaso, kunnat, 
maakunnat) kanssa. (Mahdollistajat: maakun-
tien  liitot, kunnat, kyläyhdistykset, paikalliset 
toimintaryhmät, Kulttuuriteemaryhmä.) 

2. Vahvistetaan moniarvoista  ja  suvaitsevaa  yh-
teisöllisyyttä maaseudulla. Turvataan kaksikie-
listen  alueiden kulttuurinen monimuotoisuus 
(ruotsi, saame) ja hyödynnetään sen tarjoamia 
mahdollisuuksia maaseutukulttuurin rikastami-
sessa. (Mahdollistajat: OKM, kunnat, järjestöt)

3. Luodaan ja tuetaan uusia kulttuurisen osallistu-
misen ja yhteisöllisyyden muotoja. Aktivoidaan 
kulttuuritoimintaan uusia väestöryhmiä kuten 
maaseudun uusia asukkaita (esimerkiksi paluu-
muuttajat, maahanmuuttajat, monipaikkaiset 
asujat)  yhteisöllisyyden  ja  paikallisen moni-
muotoisuuden vahvistamiseksi. Selvitetään ITE 
-taiteen1 mahdollisuuksia maaseutukulttuurin 
vahvistamisessa. Tuetaan maaseudun kansain-
välistymistä, sillä maaseudun kansainvälistymi-
nen tapahtumineen ja tapaamisineen luo kult-
tuurisia  kohtaamisia.  (Mahdollistajat:  muun  
muassa alueelliset  taidetoimikunnat,  kunnat, 
paikalliset  toimintaryhmät,  kyläyhdistykset, 
järjestöt) 

4. Selvitetään osa-aikaisesti maaseudulla asuvien 
ihmisten kulttuuripalveluiden tarpeita, luodaan 
mahdollisuuksia osallistumiseen ja sitoutetaan 
asukkaat erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien 

1 ITE-taide on nykykansantaidetta. Lyhenne tulee sanoista itse tehty elämä. 

järjestämiseen. (Mahdollistajat: muun muassa 
Kulttuuriteemaryhmä, tutkimuslaitokset, kan-
salaisopistot, tapahtumanjärjestäjät, kyläyhdis-
tykset, järjestöt)

5. Hyödynnetään  nykyistä  enemmän  kansalais-
opistoja ja muita vapaan sivistystyön toimijoita 
paikallisen  kulttuurielämän  omaehtoisuuden 
vah vistamisessa. (Mahdollistajat: kansalaisopis-
tot  ja muut  vapaan  sivistystyön  toimijat  sekä 
maa seudun järjestöt)

6. Turvataan ja edistetään maaseudun kulttuuritoi-
mijoiden mahdollisuudet osallistua virtuaalisten 
yhteisöjen  toimintaan edistämällä nopeiden  ja 
toimivien tietoliikenneyhteyksien rakentamista 
maaseudun asukkaiden käyttöön. (Mahdollista-
jat: liikenne- ja viestintäministeriö, kunnat, verk-
ko-osuuskunnat) 

7. Tuetaan ja valmennetaan maaseudun kolman-
nen sektorin toimijoita sekä kulttuuritoimi joita 
uusien  toimintamuotojen  kuten  virtuaalisten 
kult tuuriyhteisöjen kehittämisessä ja käyttöön-
ottamisessa.  (Mahdollistajat:  muun  muassa 
kan sa lais opistot, oppilaitokset, paikalliset toi-
min taryhmät)

Maaseudun toimivat kulttuuripalvelut

Suomen kansalaisilla on oikeus kulttuuripalvelui-
hin ja yhdessä opetuspalveluiden kanssa ne kuu-
luvat perustuslaissa  turvattuihin sivistyksellisiin 
oikeuksiin.  Toimivat  kulttuuripalvelut  edistävät 
asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvis-
tavat kunnan vetovoimaisuutta  ja kilpailukykyä. 
Kuntatalouden heikentyminen  sekä asiakkaiden 
ja  tuotantojen  keskittyminen  suuriin  kaupunki-
keskuksiin  uhkaa  kuitenkin  kulttuuripalvelujen 
tarjonnan  säilymistä  maaseudulla.  Maaseudun 
väestökehitys  johtaa myös  palvelujen  kysynnän 
maantieteelliseen hajautumiseen. Tämä heikentää 
palvelujen taloudellista kannattavuutta ja vaikeut-
taa riittävien yleisö- ja osallistujamäärien kokoa-
mista, jolloin tarvitaan uusia ja innovatiivisia pal-
velukonsepteja. 
8. Huolehditaan  maaseudun  kulttuuripalvelu-
jen perusresursoinnista takaamalla riittävä ja 
osaava henkilöstö sekä rahoitus yleisessä kult-
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tuuritoimessa ja kulttuurin peruspalveluissa. 
Vahvistetaan maaseutukuntien kulttuuripal-
velujen henkilöstön yhteistyötä ja vuorovaiku-
tusta sekä pyritään eri palvelusektoreiden ta-
voitteita yhdistävien ratkaisujen löytämiseen. 
(Mahdollistajat:  OKM,  kunnat,  maaseudun 
järjestöt)

9.  Vahvistetaan kirjastojen ja vapaan sivistystyön 
verkostoja toimimaan monipuolisesti maaseu-
dun kulttuuripalvelujen uudistajina ja asiakas-
lähtöisten palvelujen tuottajina. (Mahdollista-
jat: kuntien kirjastotoimi, vapaan sivistystyön 
toimijat)

10.  Lisätään maaseudun kulttuurista elinvoimaa 
suuntaamalla julkista rahoitusta ei-institutio-
naaliselle kulttuuritoiminnalle.  (Mahdollista-
jat: OKM, kunnat). 

11.  Perustetaan maakunnittain kuntien, ELY-kes-
kusten, maakuntaliittojen, taidetoimikuntien 
ja muiden alueellisten kulttuurin kehittämis-
tahojen yhteisiä foorumeita maaseudun kult-
tuuripalvelujen kehittämiseksi ja varmistetaan 
niiden toiminta. (Mahdollistajat: Kulttuuritee-
maryhmä, OKM, maakuntien  liitot,  kunnat, 
järjestöt)

12.  Tiivistetään kulttuuri-  ja taidejärjestöjen yh-
teistyötä maakunnallisesti, jotta voidaan esiin-
tyä yhtenä rintamana kulttuurialan kysymyk-
sissä  ja  kehittämisessä. Perustetaan  tarpeen 
mukaan alueellisia kattojärjestöjä.  (Mahdol-
listajat: järjestöt)

13.  Luodaan kulttuurille uusia kohtaamispaikkoja, 
ja viedään palveluja sinne missä ihmiset eni-
ten liikkuvat, esimerkiksi liikennekeskuksiin, 
liikenneasemille ja sosiaalisen median ympä-
ristöihin.  (Mahdollistajat: kunnat, kulttuuri-
yhdistykset, järjestöt)

14. Maaseudun kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelu-
jen järjestämisessä kannustetaan tilojen mo-
nikäyttöön ja monialaisten palvelukeskusten 
toteutukseen (esimerkiksi kirjastot, kylätalot, 
elokuvateatterit, hyvinvointi- ja matkailupal-
velut,  kulttuuriympäristöt),  jolloin mahdol-
listetaan  uudenlainen  yhteistyö  toimijoiden 
välille. Samalla luodaan edellytyksiä uusille ja 
monialaisille palveluinnovaatioille sekä virik-
keellisen, vuorovaikutteisen ja luovan toimin-
taympäristön  kehitykselle.  (Mahdollistajat: 
kunnat,  paikalliset  toimintaryhmät,  kyläyh-
distykset) 

15.  Edistetään valtionosuutta saavien taidelaitos-
ten, kuten teattereiden ja orkestereiden, palve-
lujen saavutettavuutta maaseudulla esimerkik-
si työpajojen ja kiertuetoiminnan muodossa. 
(Mahdollistajat: OKM, valtionosuuslaitokset, 
kunnat)

Hedelmällinen toimintaympäristö  
luovalle taloudelle ja kulttuuriyrittäjyydelle

Taide ja kulttuuri vahvistavat taloutta ja työllisyyt-
tä. Yhdistyessään  läheisesti muihin  toimialoihin 
syntyy rajapintoja,  joissa on uutta kasvupotenti-
aalia. Tämä mahdollistaa maaseudun elinkeino-
rakenteen monipuolistumisen  ja  luovien  alojen 
yrittäjyyden kehittymisen. Maaseudulla on paljon 
kulttuuriosaamista ja näin ollen mahdollisuuksia 
kulttuurin  liiketoiminnalliseen  hyödyntämiseen 
esimerkiksi matkailussa. Maaseudulle voi syntyä 
luovien alojen yrityskeskittymiä sekä asiakas-  ja 
käyttäjälähtöisiä elämystuotannon  tuotekehitys-
ympäristöjä. Luovan talouden  ja kulttuuriyrittä-
jyyden kehittäminen edellyttää toimivia yrityske-
hityspalveluja. 
16.  Kehitetään monialaisia  ja  innovatiivisia  elä-

mystuotannon palvelukonsepteja  esimerkiksi 
sosiaali- ja terveysalalle sekä matkailusektoril-
le, joilla kulttuuriosaamista sovelletaan uusilla 
tavoilla  (muun muassa design, brändäys, oh-
jelmapalvelut, informaatio- ja mediateknologi-
an käyttö, kulttuuriympäristöt). Kannustetaan 
kulttuuri-,  sosiaali-  ja  terveysalojen  välisten 
rajapintojen ylittämiseen ja tuetaan erityisesti 
hyvinvointialojen kulttuuriin pohjautuvan yri-
tystoiminnan ja palvelukonseptien kehittämis-
tä. (Mahdollistajat: OKM, TEM, ELY-keskukset, 
Tekes, osaamiskeskukset, kunnalliset ja seudul-
liset kehittämisyhtiöt, maakuntien liitot, paikal-
liset toimintaryhmät, järjestöt, Kulttuuriteema-
ryhmä.) 

17.  Lisätään luoviin aloihin ja elämystuotantoon 
erikoistuvien yrityspalvelujen tarjontaa maa-
seutualueilla ja saatetaan alat osaksi olemassa 
olevia yritysneuvontapalveluita siten, että pal-
velujen saatavuus ulottuu myös harvaan asut-
tujen  maaseutualueiden  kulttuuriyrittäjille. 
Yrittäjyyden olemassa olevan palveluverkos-
ton osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämi-
nen on tässä avainasemassa. Kärkihankkeena 
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on  Jalostamo-konseptin  tuotteistaminen  ja 
laajentaminen  myös  maaseudun  kulttuuri-
toimijoiden  käyttöön.  (Mahdollistajat:  ELY-
keskukset,  seudulliset  yrityspalvelupisteet, 
kunnalliset  ja  seudulliset  kehittämisyhtiöt, 
teknologiakeskukset, TEM, ESR-ohjelmat, Ko-
heesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) luovi-
en alojen verkosto, yritysverkostot.)  

18.  Tuetaan  taide-  ja  kulttuuriammattilaisten 
yritystoiminnan käynnistymistä  yrittäjyyden 
täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksilla 
sekä varmistetaan, että liiketalous ja yrittäjyys 
ovat mahdollisia sivuaineopintoja kulttuuri- ja 
taidealaa opiskeleville. (Mahdollistajat: oppi-
laitokset, ESR-ohjelmat) 

19.  Tuetaan maaseudun luovien alojen mikroklus-
tereiden syntyä sekä eri toimijoiden verkottu-
mista  siten,  että  elämystuotannon  osaamis-
keskittymien  rakentuminen  mahdollistuu  ja 
esimerkiksi monialaisia  kulttuurikeskittymiä 
syntyy  kulttuurilaitosten  ympärille.  Kehittä-
miskohteina voivat olla esimerkiksi paikallisesti 
erikoistunut ja kansallisesti profiloitunut tapah-
tumatuotanto, kulttuuritilojen hyödyntäminen 
monialaisina elämyspalvelukeskuksina tai elä-
myksellisten ympäristöjen kehittäminen yhteis-
työssä matkailuyritysten kanssa esimerkiksi ke-
hittämällä museoiden ja kulttuurihistoriallisten 
kohteiden elämyksellisyyttä. Lisätään kulttuuri- 
ja matkailutoimijoiden yhteistyötä kytkemällä 
käsi- ja taideteollisuus sekä museot tiiviimmin 
matkailupalveluihin ja tapahtumiin. (Mahdol-
listajat: OKM, osaamiskeskukset, maakuntien 
liitot, ELY-keskukset, MEK, alueelliset matkai-
lun markkinointi-  ja kehittämisorganisaatiot, 
KOKO:n luovien alojen verkosto, tapahtuman-
järjestäjät, käsi- ja taideteollisuusyhdistykset.)

20. Maaseudun elämyspalvelujen synnyttämisen 
apuvälineeksi kehitetään käyttäjälähtöisiä tuo-
tekehitysympäristöjä  (ns. maaseudun Living 
Labit). Tämä edellyttää maaseudun kulttuuri- 
ja vapaa-ajan palvelujen käyttäjien kokemus-
ten systemaattista koontia tuotekehityksen eri 
vaiheissa  sekä  julkisen  sektorin,  yritysten  ja 
tutkimus-  ja koulutusorganisaatioiden  laaja-
alaista yhteistyötä. (Mahdollistajat: paikalliset 
toimintaryhmät, tutkimuslaitokset, Kulttuuri-
teemaryhmä, KOKO:n luovien alojen verkosto, 
teknologiakeskukset, kunnalliset ja seudulliset 
kehittämisyhtiöt)

21.  Parannetaan  järjestösektorin  ja  kulttuuri-
osuuskuntien valmiuksia tarjota luovien alojen 
tukipalveluita. Tätä työtä tukemaan laaditaan 
selvitys kolmannen sektorin toimijoiden roo-
lista luovilla toimialoilla ja käynnistetään spar-
raustoimintaa kolmannelle  sektorille.  (Mah-
dollistajat: kansalaisopistot, tutkimuslaitokset, 
kuntien kulttuuritoimet, kunnalliset ja seudul-
liset kehittämisyhtiöt, Kulttuuriteemaryhmä)

Maaseudun kulttuuriperinnön  
ja kulttuuriympäristön arvo

Maaseudun  kulttuuriperintö  on  sekä  aineellista 
että aineetonta. Museoiden merkitys kulttuuripe-
rinnön asiantuntijoina, tallentajina ja kouluttaji-
na korostuu, sillä kulttuuriperinnön merkityksen 
määrittely ja arvottaminen ovat jatkuvassa muu-
toksessa. Maaseudun kulttuuriympäristö on osa 
kansallista ja paikallista identiteettiä. Sen säilyt-
täminen laadukkaana ja vetovoimaisena vaatii toi-
menpiteitä niin ruohonjuuri- kuin poliittisellakin 
tasolla. Historiallisen kulttuuriympäristön suoje-
lemisen lisäksi tulee kiinnittää huomiota ympäril-
lämme olevaan uudempaan kulttuuriympäristöön.
22. Varmistetaan kulttuuriperinnön siirtäminen, 

säilyttäminen ja kehittäminen tukemalla maa-
seudun asukkaiden omaehtoista kulttuuripe-
rinnetyötä  sekä maakuntamuseoiden  ja  pai-
kallisten  museoyhdistysten  yhteistoimintaa 
hankkeiden kautta. (Mahdollistajat: paikalliset 
toimintaryhmät, maakuntamuseot, paikallis-
museot, maakuntien liitot, taidetoimikunnat, 
Käsi- ja taideteollisuusliitto, järjestöt.) 

23. Kartoitetaan kulttuuriympäristöjen ominais-
piirteet kansallisella, maakunnallisella, kun-
nallisella ja kylätasolla. (Mahdollistajat: muun 
muassa  ELY-keskukset,  maakuntien  liitot, 
kunnat, järjestöt)

24. Edistetään ympäristöstatuksien toteutumista 
ja poliittista sitoutumista maaseudun kulttuu-
riympäristön  ja  -perinnön hoitoon. Erilaiset 
ympäristöstatukset ja paikalliset kulttuuriym-
päristö- ja perintöohjelmat tarjoavat runsaasti 
näkyvyyttä maaseudun kulttuuriperinnölle. Ne 
myös kohottavat kotiseudun luonnon- ja kult-
tuuriympäristön arvostusta, lisäävät asuinviih-
tyvyyttä ja vahvistavat alueellisia identiteette-
jä.  (Mahdollistajat: kunnat, maakuntien liitot, 
ELY-keskukset)
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1. JOHDANTO
Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu – Maaseudun kulttuuriohjelma vuosille 
2010–2014 käsittelee kulttuurin kehittämistä suomalaisilla maaseutualueilla 
aineellisen ja aineettoman kulttuurin lähtökohdista. Yhtäältä kulttuurin merkitys 
liitetään ohjelmassa taiteelliseen ja kulttuuriseen luomisvoimaan, sivistykseen, 
yhteisöllisyyteen, ihmisten hyvinvointiin ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. 
Toisaalta kulttuuritoiminnot nähdään arvokkaiksi ja tukemisen arvoisiksi 
työllistämisen, alueellisen vetovoiman vahvistamisen sekä yrittäjyyden 
edistämisen näkökulmista. Yhteistä näille näkökulmille on se, että kulttuuria ei 
nähdä yksinomaan itseisarvona, vaan sitä voidaan ja tuleekin käyttää alueellisen 
kehittämisen välineenä.2

Maaseudun kulttuuriohjelma heijastelee laajempaa ideologista muutosta yhteiskunnan sekä kulttuurin 
ja taiteen välisissä suhteissa, joita on tapahtunut ajan kuluessa. Kulttuurin kehittämisen tulee perustua 
kulttuurisen alkuvoiman toimintaedellytysten turvaamiseen.3

Luovien mahdollisuuksien maaseutu nostaa kulttuurin tärkeäksi osaksi koko yhteiskunnan kehittä-
mistä, korostaen luovuutta, kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön arvoa sekä kestävää kehitystä. 
Se niveltyy muihin maaseutupoliittisiin ohjelma-asiakirjoihin4, täydentää taiteenala- ja sektorikohtaisia 
ohjelmia sekä sitoutuu yleiseen kulttuuripolitiikan strategiaan 2020. 
Maaseudun kulttuuriohjelma 2010–2014 tuo esiin kulttuurin kehittämistyöhön vaikuttavia muutok-

sia, niistä aiheutuvia haasteita sekä keinoja ja toimenpiteitä, joilla niihin voidaan vastata. Ydinkysy-
myksiä ovat, miten rakennetaan edellytyksiä taiteelliselle luovuudelle ja kulttuurin kehittymiselle, sekä 
miten luovuutta voidaan kanavoida innovatiiviseksi toiminnaksi ja tuotteiksi myös maaseutualueilla. 
Maaseudun näkökulmasta on tärkeää osallistumis- ja osallisuusmahdollisuuksien sekä kulttuuri- ja kir-
jastopalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen, kulttuuriyrittäjyyden ja luovien alojen 
eri muotojen tukeminen sekä maaseutualueiden verkottuminen kehittämistoiminnassa keskuskaupun-
kien kanssa. Ohjelma palvelee ja näyttää suuntaa erityisesti maaseudun kulttuuritoimijoille, kuntien 
kulttuuriasioiden vastuuhenkilöille, kulttuuri-instituutioille sekä laajemmin maaseudun kehittäjille ja 
kehittämispolitiikan toimijoille.

2 Kulttuurin merkitysulottuvuuksista esim. Kainulainen ym. 2008
3 Hyvinvoinnin ja alueellisen kilpailukyvyn arvolähtökohtien yhdistämisestä esimerkkinä Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva 

Etelä-Pohjanmaa – kulttuuristrategia vuosille 2010–2013
4 Erityisesti Maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan vuosille 2009–2013 sekä maaseudun kulttuuriohjelmaan vuosille 2005–2008
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2. ViSiO: MAASEUTUKULTTUURi VUONNA 2020
Maaseutu on vuonna 2020 luovien vastakohtaisuuksien tila. Se on kulttuurisesti 
monimuotoinen, moniarvoinen, aktiivinen ja elävä. Maaseutu on rauhallinen mutta 
samalla vilkkaan eloisa; matkan takana mutta helposti saavutettavissa; väljästi 
asutettu mutta intensiivisen kohtaamisen tila; perinteikäs mutta moderni ympäristö 
kulttuurisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti. Maaseutu tarjoaa käyttäjälähtöisiä ja 
kestäviä kulttuuripalveluja kaikille. 

Maaseutukulttuurin luova monimuotoisuus syntyy kolmella taholla: asukkaiden aktiivisesta ja oma-
ehtoisesta toiminnasta, voimauttavista ja osin liikkuvista kulttuuripalveluista sekä hyvästä sosiokult-
tuurisesta  ja  fyysisestä ympäristöstä. Kulttuuripalvelujen yhdistäminen muihin palveluihin on  tu-
levaisuudessa arkipäivää. Kulttuuritoiminta saa tukea paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä 
yhteistyöverkostoista syrjäisilläkin alueilla. Toimiva kulttuurihallinto kokoaa julkishallinnon, kolman-
nen sektorin, yritysten sekä vapaan taiteen ja kulttuurin toimijat kestäväksi yhteistyöverkostoksi. Kult-
tuurisen ja luovan toiminnan onnistumisen edellytyksenä on toimiva infrastruktuuri. Maaseudulla on 
kestävä palvelurakenne sekä sujuvat kulku- ja tietoliikenneyhteydet muualle maailmaan. 
Maaseutukulttuurin me-henkisyys ja luova monimuotoisuus tukevat asukkaiden hyvinvointia ja viih-

tyisyyttä. Maaseutu on kaikenikäisiä houkuttelevaa aluetta. Ihmisten elämäntapojen joustavuus ja mo-
nipaikkaisen asumisen yleistyminen tukevat maaseudun vetovoimaisuutta: pistäytymistä, vapaa-ajan 
asumista sekä pysyvää asumista maalla. Kulttuuritoiminta vahvistaa maaseudun kulttuurisesti, sosiaa-
lisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä.
Maaseutu luovien paradoksien tilana tuottaa hedelmällisen ympäristön luovan talouden toimijoille. 

Maaseudulle on syntynyt luovien alojen yrityskeskittymiä, ja myös muiden toimialojen yritykset osaavat 
hyödyntää monipuolisesti luovien alojen osaamista. Maaseudulla on elämystuotannon taitajia erityisesti 
matkailun ja kulttuuristen hyvinvointipalvelujen aloilla.
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3. MAASEUTUKULTTUURiN  
 yHTEiSKUNNALLiNEN ASEMA JA NyKyTiLA
3.1 Maaseutukulttuurin merkitysulottuvuudet

Kulttuuriset liikkeet ovat usein syntyneet ja levinneet kaupungeissa, mutta 
ammentaneet sisältönsä sekä käyttövoimansa luonnosta ja maaseudulta. 
Muuttoliikkeet, kaupungistuminen ja globalisaatio ovat heikentäneet maaseutualueiden 
merkitystä yhteiskuntakehityksessä. Kykeneekö suomalainen kulttuuri edelleen 
ammentamaan voimansa maaseudulta, ja onko pienten paikallisten yhteisöjen vahvuus 
nimenomaan niiden erilaisuudessa suhteessa suuriin keskuksiin?5    

Tulevaisuuden ongelmat liittyvät ekologisiin (kes-
tävyys),  sosiaalisiin  (eettisyys,  yhteisöllisyys), 
ta lou dellisiin  sekä  ennen  kaikkea  ihmisten  hy-
vinvointia  koskeviin  kysymyksiin.  Kulttuurilla 
ja  taiteella  on merkittäviä  vaikutuksia  ihmisten 
hyvinvointiin ja terveyteen elämän eri vaiheissa, 
mutta myös yhteisöjen ja alueiden kehittämisessä. 
Kulttuuri ja taide vahvistavat sosiaalista pääomaa 
sekä antavat välineitä uusien ratkaisujen löytämi-
seen. Taide- ja muut harrastukset synnyttävät yh-
teisöllisyyttä ja verkostoja, jotka tukevat ihmisten 
elämänhallintaa ja antavat mahdollisuuksia tasa-
arvoiseen kohtaamiseen. 6 
Kulttuuritoiminnan ja taiteiden hyvinvointia ja 

terveyttä edistäviä vaikutuksia on tutkittu laajasti7. 
Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on huomioinut 
kulttuurin vaikutukset hyvinvoinnille käynnistämäl-
lä vuosiksi 2010–2014 kulttuurin hyvinvointivaiku-
tusten  edistämishankkeen. Lisäksi  Suomen kun-
taliitto on ottanut asian esille sivistyspoliittisessa 

ohjelmassaan8. Myös valtioneuvoston taide- ja tai-
teilijapoliittinen ohjelma korostaa taiteen soveltavaa 
käyttöä sellaisilla aloilla (esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veysala sekä koulutus) ja sellaisten päämäärien saa-
vuttamiseksi (esimerkiksi terveys ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen),  jotka eivät suoraan nouse taiteen 
sisäisestä logiikasta9. Lisäksi opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on yhdessä Maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän Kulttuuriteemaryhmän kanssa selvittänyt 
kulttuurin ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä vuonna 
2005 alkaneella kartoitusprojektilla10. 
Kulttuurin ja talouden kietoutuessa entistä vah-

vemmin toisiinsa nykyistä vaihetta voidaan kuvata 
käsitteillä elämystalous tai luova talous. Alueiden 
taloudellinen menestys riippuu entistä enemmän 
niiden kulttuurisesta, inhimillisestä ja sosiaalises-
ta pääomasta. Taide ja kulttuuri ovat yhteiskun-
tien innovaatioiden moottoreita. Aluekehittämisen 
olennaisena osana kulttuuri ei ole enää vain veto-
voimatekijä, vaan sen kytkentä innovaatiotoimin-

5 Vrt. Turkki 2009, 52
6 von Brandenburg 2008, Hautamäki 2009, Terveyden edistämisen politiikkaohjelma 2007, ks. myös Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja 

hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa - kulttuuristrategia vuosille 2010-2013
7 Esim. Liikanen 2003, Hyyppä & Liikanen 2005, Eväsoja 2010
8 Kuntaliitto 2007
9 Opetusministeriö 2003, vrt. von Brandenburg 2009a ja 2009b
10 von Branderburg 2008
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taan on paljon suorempi (Kuva 1.). Luova talous 
perustuu kulttuuriosaamiselle, millä tarkoitetaan 
kykyä kehittää kulttuuriseen pääomaan  liittyviä 
erottautumiskykyisiä tuotteita, ”lukea” sekä omaa 
että muita kulttuureja sekä synnyttää luovuudelle 
ja innovaatioille avoimia organisaatiokulttuureja. 
Kulttuuriosaamisen ja luovuuden merkityksen kas-
vu perustuu taloudellisen tuotannon ja kulutuksen 
muuttumiseen yhä enemmän aineettomaksi, jol-
loin palvelujen ja tuotteiden kulttuuriset ominai-
suudet ja kulttuuristen merkitysten tuottaminen 
nousevat  yhä  tärkeämpään  asemaan  tuotteiden 
arvonmuodostuksessa. Kulttuurin merkitystä ko-
rostaa myös yritysten siirtyminen kohti käyttäjä- ja 
kysyntäkeskeistä innovaatiotoimintaa, jolloin in-
novaatioprosesseja ohjaa lisääntyvä vuorovaikutus 
käyttäjien kanssa. Tämä edellyttää yrityksiltä käyt-
täjien toiminnan taustalla olevien kulttuuristen ar-
vojen ja tapojen syvää ymmärtämistä.11

Kuva 1. Luovuuden, taiteen ja tieteen asema 
innovaatioiden ja yhteiskunnan kehityksessä 
(Opetusministeriö 2005, Hautamäen 2009 mukaan).

Kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää 
tai ainakin se näyttää johtavan Suomessa keskitty-
vään aluekehitykseen. Kulttuurin talous keskittyy 
erittäin vahvasti pääkaupunkiseudulle ja maakun-
tien  suurimpiin  kaupunkeihin. Maaseutu  uhkaa 
jäädä luovan talouden periferiaksi, eli alueiksi, joilla 
ei ole mahdollisuuksia menestyä luovuuteen ja in-
novatiivisuuteen perustuvassa  alueiden  välisessä 

kilpailussa. Suuren kaupungin olemassaolo ei vält-
tämättä ole edellytys kulttuurialojen suhteellisen 
vahvalle  asemalle  maakuntien  arvonlisäyksessä. 
Esimerkiksi Etelä-Savossa kulttuurialojen osuus ar-
vonlisäyksestä on maakunnista kolmanneksi suurin, 
mitä selittävät osaltaan painoviestinnän sijoittumi-
nen alueelle ja Savonlinnan oopperajuhlat. Kaikista 
matalin talouden kulttuuri-intensiteetti  löytyykin 
alueilta, joilla ei ole suuria kaupunkeja eikä suuria 
kulttuuritoiminnan yksiköitä. Tällaisia alueraken-
teeltaan sangen maaseutumaisia alueita ovat esi-
merkiksi Kainuu ja Etelä-Karjala (Kuva 2.).12

Kuva 2. Kulttuurialojen osuus alueen koko 
arvonlisäyksestä 2007. Lähde: Tilastokeskus – 
Kulttuurin rooli aluetaloudessa vaihtelee.

11 Himanen 2004, Wilenius 2004, Kaunisharju 2009, Opetusministeriö 2009, Hautamäki 2009; ks. myös Kainulainen tässä julkaisussa 
12 Gibson & Klocker 2005; Kulttuuri - tulevaisuuden voima... 2009; Kulttuuri - tulevaisuuden voima... 2010; Tilastokeskus 2010 - Kulttuurin 

rooli aluetaloudessa vaihtelee, Tilastokeskus - Kulttuurisatelliitin tuotos, arvonlisäys ja työlliset maakunnittain ja toimialoittain 2001-2007
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Työllisyyden  kulttuuri-intensiteetti maakunnis-
sa  noudattelee  jotakuinkin  samoja  linjoja  kult-
tuurialojen arvonlisäyksen kanssa. Lähes puolet 
suomalaisista  kulttuurialan  työntekijöistä  asuu 
pääkaupunkiseudulla13. Toisaalta hyvin maaseu-
tumainen  Itä-Uusimaa  ylittää  ainoana  pääkau-
punkiseudun ulkopuolisena  alueena koko maan 
keskiarvon,  mikä  johtuu  perinteisen  painetun 
joukkotiedotuksen vahvasta työllistävästä asemas-
ta maakunnassa14.   
Kulttuurin aluetaloudellista roolia kuvaavissa ti-

lastoissa ei kuitenkaan näy järjestötoimintaa, joten 
ne eivät kerro koko totuutta kulttuuritoiminnasta. 
Esimerkiksi Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla on tilas-
tojen mukaan vähän kulttuuritoimialan työnteki-
jöitä, mutta silti näitä maakuntia voidaan luonneh-
tia vahvoina kulttuurimaakuntina15. Yhteisöllisestä 
kulttuuritoiminnasta, ei maaseudulta eikä kaupun-
geistakaan, ole olemassa kattavia ja helposti saata-
villa olevia tilastotarkasteluja. Maaseutukulttuurin 
yhteiskunnallisen aseman hahmottamiseksi  tar-
vitaankin kokoava ja säännöllisesti päivittyvä ti-
lastotarkastelu, jossa kulttuurin aluetaloudellisen 
aseman lisäksi on myös huomioitu kulttuurin muut 
merkitysulottuvuudet. 
Luova toiminta on keskittynyt harvoille kaupun-

kiseuduille siitä huolimatta, että uudet teknologiat 
mahdollistaisivat paikan kahleesta vapautumisen. 
Tätä pyritään selittämään sekä kriittisellä massal-
la että ihmisten välisen kasvokkaisen kohtaamisen 
välttämättömyydellä hiljaisen tiedon välittymises-
sä. Esimerkiksi Pekka Himanen kysyy, pystyykö 
Suomi synnyttämään kansainvälisesti vetovoimai-
sia ”rikastavan vuorovaikutuksen keskittymiä” vai 
jäävätkö  ”luovuuden hiukkaset hajalleen”16. Ku-
koistavien keskusten edellytyksiksi Himanen listaa 
luovat ihmiset, rikastavat yhteisöt kuten mestari-
kisälli- ja tuottaja-manageri -rakenteet sekä luo-
vuuden kulttuurin, esimerkiksi intohimoon poh-
jautuvan yrittäjyyshengen. 
Himasen ajattelun mittakaava on niin sanotuis-

sa maailmanluokan keskittymissä (kuten Piilaak-
so),  ja  hänen  viestinsä maaseudun kulttuuritoi-

mintojen kehittämiselle ovat hieman ristiriitaisia. 
Perussävy tukee keskittäviä voimia viittauksineen 
kriittiseen  massaan  sekä  ”kylämentaliteettiin” 
eräänä  Suomea  ”hajottavista  työntövoimista”17. 
Samanaikaisesti Himanen kuitenkin korostaa glo-
kaalia  näkökulmaa  ja  painottaa  luovuuden  kes-
kittymien olevan paikallisia, sekä muistuttaa, et-
tä kriittinen massa – siis ihmisten absoluuttinen 
määrä  jossakin  paikassa  –  ei  ratkaise,  vaan  ri-
kastavan vuorovaikutuksen määrä. Vaikka maan-
tieteelliset reunaehdot menettävät painoarvoaan 
teknologisen kehityksen myötä, paikkojen ja pai-
kallisuuden merkitys ei vähene, vaan muuttuu ai-
empaa moniselitteisemmäksi. 
Himanen  visioi  2010-luvun  olevan  Suomelle 

humanismin  ja  taiteen  kukoistuksen  vuosikym-
men. Edellä mainittuun peilaten jää pohdittavak-
si, mihin  tällaisia  ”rikastavan vuorovaikutuksen 
keskittymiä” voi maantieteellisesti syntyä, ja mil-
laisia ne ovat mittakaavaltaan (vrt. Himasen usein 
esimerkkinä käyttämä Tuusulanjärven yhteisö)18. 
Maaseudun näkökulmasta kyse on siitä, leviääkö 
keskittymien kukoistus koko Suomeen. 
Suomalaisen yhteiskunnan kehitysnäkymät  ja 

-haasteet ovat kuitenkin laajempia kuin yksittäis-
ten luovien keskittymien syntyminen ja koskevat 
niin  ilmastonmuutosta, väestönkehitystä, globa-
lisaation vaikutuksia, yhteisöllisyyden muutoksia 
kuin teknologioidenkin kehittymistä. Ympäristö-
näkökohtien  korostuminen  vaatii  perusteluja  ja 
toimenpiteitä hajautuneen yhdyskuntarakenteen 
aiheuttamien  ongelmien  voittamiseksi.  Käytän-
nössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
maaseudun kulttuuritapahtumat huomioisivat hii-
lijalanjälkensä ja pyrkisivät olemaan kaikin tavoin 
kestäviä tapahtumia. 
Seuraavien 25 vuoden aikana väestökehityksen 

keskeisin tekijä ikääntymisen ohella on maahan-
muuttajien  suhteellisen  osuuden,  ja  sen myötä 
kulttuurisen kirjon, voimakas kasvu. Se lisää kult-
tuuritoimialojen kasvun edellytyksiä  tulevaisuu-
dessa. Kulttuurisen heterogeenisyyden  lisäänty-
minen tapahtuu erityisesti pääkaupunkiseudulla 

13 Tilastokeskus – Kulttuurisatelliitin tuotos, arvonlisäys ja työlliset maakunnittain ja toimialoittain 2001–2007
14 Tilastokeskus – Kulttuurin rooli aluetaloudessa vaihtelee
15 Esim. Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa 2030 Etelä-Pohjanmaa määritellään yrittäjyys- ja kulttuurimaakunnaksi.  

Ks. myös Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa – kulttuuristrategia vuosille 2010–2013 
16 Himanen 2010, 58; vrt. myös Moision 2009, 165 kuvaus, kuinka luovuuden varaan rakentuvan innovaatioyhteiskunnan kehittämistä 

leimaa se, että hajautetuista ja pirstaleisista rakenteista pyritään eroon. 
17 Himanen 2010, 59
18 Ks. myös Siivosen artikkeli liitteenä
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3.2 Kulttuuri maaseutu- ja aluekehittämispolitiikassa

Kulttuuri- ja maaseutupolitiikka tukevat ja ohjaavat laajan toimialansa kehittämistä 
ja päätöksentekoa. Yhteisöjen arvoja ja elämäntapoja ei voi eikä ole syytä muuttaa 
politiikkaohjelmilla,  mutta kun kulttuuri ymmärretään suppeammassa merkityksessä 
teoksina, hyödykkeinä sekä palveluina, ja niiden tuottaminen edellyttää julkista 
tukea säädöksineen ja rakenteineen, tarvitaan laaja-alaisesti sekä maaseutu- että 
kulttuuripolitiikkaa.21  

ja  suurimmissa aluekeskuksissa, mikä heijastuu 
myös niiden kulttuuritoimialojen ja kulttuuritalou-
den kehitykseen.19 
Maaseudun kehittämisen ydinteemoja ovat kes-

tävyys, moninaisuus  ja  luovuuspotentiaalin  esiin 
nostaminen20. Tulevaisuuden menestykseen kulje-
taan kahta tietä: säilyttämällä vanhaa ja arvokasta 
sekä kehittämällä uutta. Kulttuurista on tullut re-
aaliaikaisesti globaali ja paikallisuudesta irrotettu. 
Suomalainen maaseutu voi rikastuttaa globaalia yh-
teisöä omalla kulttuurisella erityisyydellään. Näistä 
lähtökohdista aukeavat myös maaseudun kulttuuri-
toimintojen kehittämisen luovat jännitteet. 

19 Mm. Kulttuuri – tulevaisuuden voima... 2009, Kulttuuri – tulevaisuuden voima... 2010
20 Vrt. Kulttuuri – tulevaisuuden voima... 2010
21 Vrt. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005–2008 
22 Suomen kulttuuripolitiikka 1996; Kangas 1999, 2002; Luttinen 1997; Ilmonen 1998; Ahponen 1999
23 Uusitalo 1994; Suutari & Zimmerbauer 2003; vrt. Kainulainen ym. 2008

Kulttuuripoliittisen  keskustelun  painotuksissa 
on  tapahtunut  muutos  hyvinvointivaltiollisista, 
tasa-arvosta korostavista puhetavoista kohti hyö-
tyajattelua.  Olennaista  on,  mistä  kulloinkin  on 
löydettävissä perusteet kulttuurin julkiselle tuelle 
tulevaisuudessa. Eräs vahvimmista perusteluko-
konaisuuksista näyttäisi löytyvän kulttuurin alu-
eellisesta vaikuttavuudesta, kulttuurin ja aluekehi-
tyksen välisestä yhteydestä. Kulttuurin ja talouden 
mekanismit ovat erottamattomat. 
Yhä useammin kulttuurialan kehittämishanke-

toimintaa ja vaikutuksia on esimerkiksi maaseu-
tupoliittisissa keskusteluissa perusteltu alueiden 

kilpailukyvyn näkökulmasta.22 Taloudellisen läh-
tökohdan  rinnalla  on  korostettu myös moniar-
voisuutta painottavia  lähtökohtia. Nämä piirteet 
ovat tulleet esille myös maaseudun kulttuurialan 
hankkeiden sisällöissä ja aluekehityksen toiminta-
malleissa. Puhe verkostoitumisen tarpeesta, sosi-
aalisesta pääomasta ja kumppanuudesta on paitsi 
tuonut uusia toimijoita kulttuuripolitiikan piiriin, 
myös johtanut uudenlaisten yhteistyömuotojen ke-
hittymiseen. Maaseudun kehittämisen yhteydessä 
taiteellisen toiminnan rinnalla kulttuuri on nähty 
laajemmin yrityksiä, kuntia, maaseutukyliä ja jär-
jestöjä palvelevana voimavarana.23 

Ite-taItelIja vIljo Luokkasen linnut nykytaiteen 
museon Kiasman ikkunalla.  
Kuva Raija Kallioinen/Maaseudun sivistysliitto



| 21

Maaseudun kehittämistoimintaa ohjaavissa oh-
jelma-asiakirjoissa kulttuuria käsitellään monipuo-
lisesti. Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 
vuosille 2005–2008 (Elinvoimainen maaseutu – 
yhteinen vastuumme), kulttuurin kehittämistä on 
käsitelty varsin laajasti. Ohjelma korostaa hyvin-
vointivaltiollista kulttuuripolitiikkaa ja erityisesti 
koko maan kattava kirjastolaitos nähdään tärkeä-
nä maaseutualueille. Myös kulttuuriyrittäjyyden 
kehittäminen on nostettu vahvasti esiin. 
Hyvinvointivaltiollisen kulttuuripolitiikan henki 

on vahva myös Maaseutupoliittisessa erityisohjel-
massa vuosille 2007–2010, mutta lisäksi luova ta-
lous -ajattelu on siinä selkeämmin läsnä. Erityisoh-
jelma heijastelee kansallisen luovuusstrategiatyön 
sekä luovien alojen yrittäjyyden strategian linja-
uksia toteamalla: ”Otetaan huomioon maaseudun 
mukanaolo suomalaisessa luovuusstrategiassa 
niin, että myös maaseudun luova osaaminen saa-
daan esiin yhteiskunnan kehittämisessä.”24

Euroopan unioni on muokannut Suomen kult-
tuuripolitiikkaa,  ja  EU:n  rakennerahastoista  on 
tullut  valtion  ja  kunnallisen  kulttuuripolitiikan 
rinnalle  merkittävä  kulttuuripoliittinen  väline. 
Euroopan unionin osarahoittamat  kulttuurialan 
hankkeet ovat tulleet osaksi perinteisen kulttuu-
ripolitiikan  kenttää.  Tavoiteohjelmien  ja  yhtei-
söaloitteiden  kautta  on  edistetty  monin  tavoin 
kulttuurielämää ja parhaimmillaan hankkeet ovat 
luoneet uudenlaisia kumppanuuksia yksityisten, 
julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. 
Kulttuurin kehittämiseen on tullut mukaan myös 
uusia toimijoita, joista eräs merkittävimmistä on 
ollut maaseudun paikalliset toimintaryhmät.25 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmassa vuosille 2007–2013 kulttuuri nähdään 
pääosin  kulttuuriperinnön,  kulttuuriympäristön 
ja kulttuurimaiseman vaalimisena. Muilta osin oh-
jelmateksti on kulttuuritoimintojen yhteisöllistä 
roolia korostavaa. Maaseutupoliittinen kokonais-
ohjelma vuosille 2009–2013 (Maaseutu ja hyvin-
voiva Suomi) nostaa kulttuuriperinnön ja kulttuu-
riympäristön esille keskeisenä kehittämiskohteena. 
Ohjelma-asiakirja  tunnistaa  elinkeinoistuneen 
kulttuurin osana hyvinvointi- ja matkailupalvelui-

ta ja omana luovana toimialanaan sekä kulttuurin 
merkityksen laajemmin osaamisrakenteiden ja in-
novaatioympäristöjen kehittämisessä.  
Maaseudun  kulttuuripolitiikkaa  käytännössä 

linjaava toimija on Maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän Kulttuuriteemaryhmä. Sen tehtävänä on 
edistää  maaseudun  kulttuurin  kehittämistyötä 
koskevia aloitteita. Teemaryhmä seuraa maaseutu-
poliittisiin ohjelmiin sisältyvien kulttuuriosioiden 
toteutumista, hankkeistaa toimenpiteitä, edistää 
kulttuuritoimijoiden  verkostoitumista,  julkaisee 
selvityksiä  sekä  hyödyntää  alan  tutkimustietoa. 
Kulttuuriteemaryhmä myös osallistuu maaseutu-
poliittisten ohjelmien valmisteluun yhdessä Maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmän kanssa  ja olen-
naista on lisäksi yhteistyö muiden teemaryhmien 
kanssa. Nyt käsillä oleva maaseudun kulttuurioh-
jelma vuosille 2010–2014 on järjestyksessään toi-
nen  teemaryhmän  laatima ohjelma. Aiemmassa 
kulttuuriohjelmassa esitettiin toimenpiteitä maa-
seudun kulttuurin toimintaedellytysten edistä-
miseksi vuosille 2005–2008. Maaseutukulttuuria 
monipuolisesti  tarkastelevan ohjelman kantavia 
teemoja olivat kulttuuripalveluiden tuottaminen, 
kulttuurin elinkeinoistaminen sekä kulttuuriym-
päristöt. 
Luovien alojen kehittäminen on hyvä esimerkki 

siitä, kuinka teemaryhmän toiminta on kiinnitty-
nyt osaksi kansallista luovien alojen kehittämistä. 
Tämä on jatkossakin tärkeää, sillä Kulttuuriteema-
ryhmä on merkittävä maaseudun kulttuuripolitii-
kan  linjaaja,  joka  seuraa muilla hallinnonaloilla 
meneillään olevia kehityskulkuja. Tärkeää on, että 
maaseutualueet pystyvät kiinnittymään osaksi alu-
eellisia ja valtakunnallisia kehittämistoimenpiteitä 
ja -verkostoja. 
Kootusti  sanottuna  talouden  kulttuuristuessa 

elinkeinopoliittiset painotukset ovat vahvistuneet. 
Tämä kehitys on heijastunut myös maaseutupo-
liittiseen keskusteluun, jossa kulttuurialan kehit-
tämistyölle on annettu yhä enemmän painoarvoa. 
Kulttuuri on nähty paitsi taiteellisen toiminnan ja 
henkisen eheyden lähteenä, myös maaseudun elin-
keinotoiminnan monipuolistamisen ja yrittäjyyden 
edistämisen välineenä.26 

24 Luovien alojen yrittäjyyden... 2007; Maaseutupoliittinen erityisohjelma...2007, 24  
25 Niskavirta 2006
26 vrt. Kainulainen ym. 2008, Kainulainen tässä julkaisussa
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3.3 Maaseudun kilpailukyky ja vetovoima

Suomi on kansainvälisesti vertailtuna harvaan asuttu, maaseutumainen mutta 
kilpailukykyinen maa. Suomeen on onnistuttu luomaan alueellisesti hajautettu 
hyvinvointivaltiomalli. Tähän hajautettuun malliin on kohdistunut purkupaineita 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, mikä on heijastunut myös 
aluekehittämiseen. Keskittämisen etuja painottavien näkemysten mukaan kilpailu 
globaalissa toimintaympäristössä edellyttää keskittynyttä aluerakennetta, sillä 
uuden talouden verkostot koostuvat kaupunkien muodostamista solmukohdista. 
Keskittämispolitiikan mielekkyys voidaan kyseenalaistaa, sillä aluerakenteeltaan 
Suomi on pikkukaupunkien ja laajan maaseudun maa, jossa ei ole ainuttakaan 
merkittävää metropolia.27 

Aluerakenteen muutosta koskevaa poliittista kes-
kustelua voidaan luonnehtia siirtymänä maaseutu-
vetoisesta hajautetun hyvinvointivaltion rakenta-
misesta kaupunkiseutujen merkitystä painottavaan 
hajautettuun kilpailuvaltioon ja edelleen kohti niin 
sanottua metropolivaltiokehitystä. Eri painotusten 
välinen jännitteisyys tiivistyy hyvinvointivaltiolli-
sen aluepolitiikan hajautuneen ja kilpailukykyval-
tion sekä etenkin niin  sanotun metropolivaltion 
keskittäviä voimia korostavien näkökulmien välil-
le.28 
Kilpailukyvyn ylikorostaminen aluekehittämi-

sessä voi muodostua erityiseksi uhaksi maaseudun 
elinvoimalle,  mikäli  sitä  käytetään  perusteluna 
aluerakenteen keskittämiseksi yhä suurempiin yk-
siköihin. Toisaalta esimerkiksi Euroopan unionin 
aluekehityksen linjaukset painottavat taloudellisen 
tuottavuuden ohella myös alueiden välisen kohee-
sion lisäämistä ja kestävien yhteisöjen rakentamis-
ta sekä kaupunki- että maaseutualueille. 
Hyyryläisen mukaan suomalaisen yhteiskunnan 

alueellisessa kehittämisessä tulee jatkossa painot-
taa alueellisen erityisyyden tunnistamista ja pai-
kallisten vahvuuksien rikastamista, sillä keskittä-
misen politiikka ei olosuhteissamme toimi. OECD 
kiinnittää maaseutupolitiikan arviossaan huomiota 
siihen, että eräät suomalaiset maaseutualueet yltä-
vät kilpailukykyindekseillä mitaten kaupunkiseu-
tujen tasolle. Kyseisillä maaseutualueilla on tartut-
tu mahdollisuuksiin ja hyödynnetty alueiden omia 

vahvuuksia, kuten sijaintia, luontoa, kulttuuria ja 
sosiaalista pääomaa. Tällaisten dynaamisten maa-
seutualueiden menestys näkyy myös alueellisissa 
tilastoissa. Globaalien haasteiden edessä Suomen 
vahvuudet ovat löydettävissä luonnon, energian, 
viihtyvyyden, osaamisen, teknologian ja kestävän 
kehityksen monialaisesta huomioimisesta. Tämä 
edellyttää maan pitämistä laajasti rakennettuna ja 
toimintakykyisenä. Maaseudulla on oma tehtävän-
sä suomalaisen yhteiskunnan pitämisessä kilpailu-
kykyisenä, vetovoimaisena ja hyvinvoivana.29 
Kilpailukyky  ei  ole  keskittämisen  synonyymi. 

Kilpailukyvyn käsite, joka ulottuu hyvinvointinäkö-
kulmiin ja kattaa sekä peruspalvelut että viihtyisät 
asuinympäristöt, tulee jatkossa hallitsemaan alue-
kehittämistä.  Vuosina  2009–2013  toteutettava 
maaseutupoliittinen  kokonaisohjelma  korostaa 
maaseudun  voimavarojen  ja  mahdollisuuksien 
käyttöä entistä paremmin koko maan hyvinvoin-
tia ja kilpailukykyä tukevina toimina. Maaseudun 
kilpailukyvyn elementtejä ovat ohjelman mukaan 
monipuolinen elinkeinotoiminta, viihtyisä ja laa-
dukas  elinympäristö,  arjen  sujuvuus  sekä hyvin 
toimivat kehittäjäverkostot.30

Maaseudun kilpailukyvyn kehittämiseen  tähtää-
vät myös vuoden 2010 alussa käynnistynyt Sitran 
Maamerkit-ohjelma  sekä vuoteen 2013 ulottuva 
maaseutupoliittinen periaatepäätös, joka täyden-
tää  keväällä  2009  annettua maaseutupoliittista 
selontekoa. Maamerkit-ohjelman avulla pyritään 

27 Hyyryläinen 2008, ks. myös Maaseutu- ja hyvinvoiva Suomi 2009, 33–34
28 Rosenqvist 2004, Moisio 2009
29 OECD 2008, Hyyryläinen 2008, 70
30 Maaseutu- ja hyvinvoiva Suomi 2009, 11, 32
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kytkemään maaseutu entistä vahvemmin innovaa-
tiovetoiseen kehitykseen sekä vahvistamaan Suo-
men kilpailukykyä. Maaseutupoliittisessa periaate-
päätöksessä puolestaan keskitytään siihen, miten 
maaseudun mahdollisuuksia luoda uutta ja inno-
vatiivista elinkeinotoimintaa hyödynnetään tulevai-
suudessa, ja miten maaseudun taloudellista kasvua 
voidaan tukea. Näiden lisäksi maaseutualueiden ve-
tovoimaa kehitetään hyvinä asuinympäristöinä. 
Alueellinen hyvinvointi sekä koheesion edistä-

minen jäävät työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
noimassa alueellisessa koheesio-  ja kilpailukyky 
-ohjelmassa  (KOKO)  melko  vähälle  huomiolle. 
KOKO-ohjelmassa korostetaan sektorirajojen ylit-
tämistä  ja  aluekehittämisen  toimijaverkon  laa-
jentamista  julkisen  sektorin  lisäksi  kolmannelle 
ja yksityiselle sektorille. Nykyistä  laajempaa yh-
teishallintaa korostavaa näkemystä voidaan pitää 
mahdollisuutena  myös  maaseudun  kolmannen 
sektorin kulttuuritoimijoille vaikuttaa entistä pa-
remmin  aluekehittämiseen.  KOKO-ohjelmassa 
aluekehittämisen aktiivinen toimija on paikalliset 
vahvuudet tunnistava ja laajasti verkottunut. Oh-

jelmassa korostetaan myös erillään olevien aluei-
den  temaattisen  yhteistyön  ja  verkostoitumisen 
merkitystä. Paikallisuuden korostaminen on maa-
seudun kehittämislinjausten kannalta positiivinen 
seikka. On huolehdittava  siitä,  ettei paikallisten 
toimijoiden valtuuttaminen tarkoita alueiden jät-
tämistä yksin kilpailukyvyn kehittämisessä, vaan 
laajennetulle kehittämisyhteistyölle on suunnatta-
va myös sen tarvitsemat resurssit.31  
Konkreettinen esimerkki maaseudun kilpailuky-

vyn ja vetovoiman kehittämisestä kulttuurin keinoin 
on Euroopan Kulttuurimaakunta -projekti,  jonka 
tavoitteena on tuoda esiin Euroopan maaseutualu-
eiden kulttuuria  ja  kehittää  eurooppalaisia maa-
seutualueita paikallisia kulttuureja elävöittämällä. 
Hankkeen tulevaisuuden päätavoitteena on myötä-
vaikuttaa Euroopan kulttuurimaakunta -mallin syn-
tymiseen Euroopan kulttuuripääkaupunki -ohjel-
man rinnalle ja tarjota näkyvyyttä myös maaseudun 
kulttuuritoiminnalle. Hankkeen kantavana ajatuk-
sena on, että kulttuuritoiminta voi parhaimmillaan 
olla yhtä energistä, aktiivista ja ainutkertaista niin 
maaseudulla kuin suurkaupungeissakin.32 

31 Hyyryläinen 2008
32 Euroopan kulttuurimaakunta -hanke on saanut osarahoituksen EU:n Kulttuuri 2007 -ohjelmasta. Hanketta on toteutettu ensi vaiheessa 

kolmella alueella: Cornwallissa Iso-Britanniassa, Kujawsko-Pomorskiessa Puolassa ja Etelä-Pohjanmaalla. 

euroopan 
KulttuurImaaKunta 
- hankkeen toimijoiden 
tapaaminen Lapualla kesällä 
2009. 
Kuva Etelä-Pohjanmaanliitto.
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3.4 Maaseutukulttuurin kehittäminen luovuuden ja ohjelmatyön rajapinnoilla

Maaseutukulttuurin kehittämisessä 
yhdistyvät erilaiset arvolähtökohdat 
ja kulttuuripoliittiset merkitykset. 
Kaikilla erilaisilla lähtökohdilla, 
niin itseisarvoa kuin välinearvoakin 
painottavilla, on oma paikkansa 
strategisessa kehittämistyössä. 

Strategisessa kehittämistyössä kulttuurin alueel-
lisia hyötyjä on vertailtava ja asetettava tärkeys-
järjestykseen, jotta resursseja voidaan kohdentaa 
haluttuun suuntaan. Tämä johtaa helposti yhteis-
mitattomuuden  ongelmaan,  kun  toteutetaan  tai 
suunnitellaan  kulttuurialan  kehittämisohjelmia 
ja -hankkeita. Voidaan kysyä, ovatko esimerkiksi 
kulttuurikohteiden  työllisyysvaikutukset  arvok-
kaampi päämäärä kuin kokeellisten taide-esitysten 
tuottaminen. Tulisiko siis ensisijaisesti tukea festi-
vaaleja, joiden työllisyysvaikutukset ovat huomat-
tavia vai sellaisia tapahtumia, jotka ovat sosiaali-
sesti innovatiivisia ja elämyksellisiä?33 
Jotta  erilaiset kulttuuriin  liittyvät  arvotukset, 

päämäärät  ja  tulkinnat  pääsisivät  aidosti  esiin, 
tulee kulttuurin kehittämisen perustua eri toimi-
jatahojen vuoropuheluun. Erilaisten ohjelmapro-
sessien ja ohjelma-asiakirjojen haasteena on saada 
koko laaja kulttuurin toimijakenttä kokemaan ne 
omikseen ja työskentelemään tavoitteiden edistä-
miseksi. Tähän voidaan päästä ottamalla erilaisiin 
kehittämisprosesseihin mukaan mahdollisimman 
laaja joukko taiteilijoita, kolmannen sektorin toi-
mijoita sekä yritysten ja hallinnon edustajia. Tällai-
sesta vuoropuhelusta on esimerkkinä muun muas-
sa Varsinais-Suomessa toteutettu KULMA-hanke, 
jossa usean kunnan alueelle laadittiin ammattilais-
ten ja harrastajien verkostoille tulevaisuusverstai-
den avulla omat kulttuuristrategiat34. 

Kulttuurin  ja  aluekehittämisen  välillä  vallit-
see tietynlainen jännite, jota edustaa luovuuden ja 
hallinnan välinen rajalinja. Perushaasteena on se, 
missä määrin sisäsyntyistä taiteellista ja kulttuuri-
toimintaa voidaan ylipäänsä kehittää vai onko kyse 
pikemminkin toimintaedellytysten luomisesta. Li-
säksi voidaan pohtia, kehitetäänkö maaseutukult-
tuuria  esimerkiksi  talouden  vai  taiteen  ehdoilla. 
Aluekehittämisen, esimerkiksi ohjelmaperustaisen 
aluepolitiikan ja hanketoiminnan, tavoitteissa pai-
nottuvat usein työllisyyttä ja yrittäjyyttä koskevat 
näkökulmat.  Täten  aluekehittämisen  yhteydessä 
myös kulttuurialan toimintaa perustellaan usein ni-
menomaan taloudellisin argumentein, jotka koros-
tavat kulttuurin ja taiteen välineellisiä hyötyarvoja.35 
Keskustelu luovuudesta on viime vuosina nous-

sut vahvaksi alueellisessa kehittämistyössä ja näyt-
tää osittain hakevan muotoaan eri  tahoilla  sekä 
puheessa että toiminnassa. Yksilöllisyys ja vapaus 
on näissä yhteyksissä kuitenkin varattu yleensä tai-
teen ja siihen rinnastuvan kulttuurisen toiminnan 
ominaisuudeksi. 
Aluekehitystyö ja strateginen suunnittelu ilmen-

tävät rationaalisuutta ja sellaista päämäärätietoi-
suutta, joka voi olla ristiriidassa esimerkiksi maa-
seudun omaehtoisen kulttuuritoiminnan kanssa. 
Esimerkiksi maaseudun kulttuurimatkailun osalta 
kehittämistyön haasteena onkin se, että paikalliset 
elämäntavat ja kulttuuriset erityispiirteet huomi-
oidaan  riittävän  monipuolisesti  kehittämistyön 
kuluessa.  Vain  tällä  tavoin  aito  ja  alkuperäinen 
kulttuuri voi säilyä elinvoimaisena maaseutumat-
kailun ohjelmapalvelujen yhteydessä. Säilyminen 
edellyttää, että paikalliset asukkaat ja kulttuuritoi-
mijat osallistetaan riittävän laajasti aluekehittämi-
sen prosesseihin ja hankkeisiin.36 

33 Kainulainen & Lakso 2001; Kainulainen ym. 2008.
34 Helander ym. 2005.
35 vrt. Pirnes 2008, 104-105, Kainulainen ym. 2008, 121
36 Siivonen 2008a, 88, 92-95, 358; Opetusministeriö 2002, 52-57, Opetusministeriö 2005, 16-17, 43-44, 65-66, Kangas 2002.  

Ks. myös Siivosen artikkeli liitteenä. 
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4. KULTTUURiMURROS MAHDOLLiSUUTENA UUTEEN 
Kulttuuri maaseudulla on osa yleistä suomalaista kulttuurikehitystä. Se muotoutuu 
ihmisten välisessä kanssa käymisessä, kulloiseenkin aikaan, paikkaan ja kanssa-
käymisen tilaan sopivaksi.37 Kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana on puhuttu 
kulttuurin murroksesta, jossa yhteiskunnan moniarvoistuminen ja siihen liittyvä 
yksilöllistymiskehitys sekä kansalaistoiminnan muuttuvat muodot ovat keskeisiä 
tekijöitä. Kulttuuriohjelmatyön yhteydessä järjestetyissä tulevaisuusverstaissa 
kulttuurin murros ja siihen vastaaminen puhuttivat osallistujia. Murros koettiin 
samanaikaisesti huolestuttavaksi ja innostavaksi. Uhkakuvana pidettiin olemassa 
olevien kulttuuritoiminnan muotojen ja järjestöjen kuihtumista, mutta samalla murros 
nähtiin mahdollisuutena kehittää jotakin uutta. Tulevaisuusverstaissa tultiin lopulta 
siihen tulokseen, ettei kulttuuritoimijoilla ole tällä hetkellä käytössään riittäviä 
muutoksen kohtaamisen ja siihen vastaamisen välineitä, vaan niitä tulisi kehittää.

Kulttuurimurroksen mahdollisuuksien hyödyntä-
misen ytimenä on, että kulttuurin perusteet nouse-
vat esille arkielämässä ja erilaisissa taloudellisissa 
ja hallinnollissa organisaatioissa38. Samaan aikaan 
voimakkaan yksilöllistymiskehityksen kanssa voi-
daan havaita piirteitä yhteisöllisyyden merkityksen 
uudelleen kasvusta niin sanotun uusyhteisöllisyy-
den myötä. Kulttuurinmurrosta luonnehti pikem-
min  ihmisten  arvojen monipuolistuminen,  kuin 
niiden yksipuolinen muuntuminen yksilöllisem-
miksi. 
Jotta kehittäminen voi aidosti tarjota kaivattu-

ja uusia elementtejä maaseudulle, aluekehitystyön 
on juurruttava ja nivouduttava alueiden arkisten 
kulttuuristen prosessien todellisuuteen39. Kulttuu-
rimurroksen ohella kuntarakenteen uudistuminen 
muokkaa maaseudun kulttuuritoimijoiden kent-
tää, kun osa kunnista muuttuu kaupunginosiksi 
ja kylien määrä uusien kuntien sisällä kasvaa sekä 

37 Ks. liite Siivonen, Soini, Takamaa.
38 Siivonen 2008a, 88.
39 Siivonen 2008a, 358  

hallintomallit muuttuvat. Uusien kuntien kulttuu-
ripalveluita  järjestettäessä on käytettävä osallis-
tavia työskentelymuotoja, sillä ne mahdollistavat 
asukkaiden  ja  kulttuuritoimijoiden  kuulemisen 
sekä hälventävät pelkoja. 
Maaseudun kulttuurielämän lähtökohtia ei tar-

vitse hylätä.  Sen kulttuurielämässä on paljon piir-
teitä, joissa on toisaalta luovaa kulttuurista poten-
tiaalia muutokseen, toisaalta kulttuuriperinnön ja 
luonnonläheisyyden tuomaa voimauttavaa perus-
taa kehitykselle. Maaseudun ominaispiirteinä pi-
dettyjen elämänmuotojen säilyttäminen ei tarkoi-
ta, että kaikki jatkuisi ennallaan, vaan kyseessä on 
aktiivinen prosessi, jonka kautta maaseudun asuk-
kaat löytävät keinot toimia kulttuurin murroksessa 
vastakohtaisuuksista huolimatta. 
Maaseudun  kulttuurin  säilyttämisessä  elin-

voimaisena ja uudistuskykyisenä tulee erityisesti 
huolehtia siitä, että asukkaat ja maaseudun kult-
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40 Katso esimerkiksi Hellsten 1998.
41 Helander 2006, 274–315.

tuuritoimijat hahmottavat paikkansa yhteiskun-
nallisessa muutosprosessissa. Kulttuuritoiminta 
on  tässä keskeisellä  sijalla,  sillä  se  tarjoaa maa-
seudun ihmisille mahdollisuuden liittää itsensä ja 
yhteisönsä niin nykyiseen, menneeseen kuin tule-
vaankin aikaan ja elämäntapaan.  Tämän prosessin 
yhteydessä on hyväksyttävä, että jotkin kulttuurin 
ilmentymät katoavat ja tilalle tulee uusia ilmene-
mismuotoja. 

4.1 Elävä, uudistuva yhteisöllisyys 

4.1.1 Yhteisöllisyyden muutos ja elävä maaseutukulttuuri

Yhteisöllisyys perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Sen myötä yksilöiden 
elämänhallintakeinot paranevat ja sosiaaliset taidot karttuvat. Yhteisöllisyys toteutuu 
kulttuuritoimintaan osallistumisen sekä yhdessä olemisen ja tekemisen kautta. 
Yksilön itseilmaisu sekä kulttuurin vastaanottaminen ovat keskeisiä tekijöitä ihmisten 
asuinviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta. 

Virtuaaliset yhteisöt  ja yhdistystoimintaan osal-
listumisen muuntuneet muodot  ovat  oleellinen 
osa viime vuosina kiihtynyttä kulttuurimurrosta. 
Murroksessa on keskeisintä yksilöllistymiskehitys 
ja  kansallisen  yhtenäiskulttuurin muuntuminen 
kohti kulttuurisesti monimuotoista ja moniarvois-
ta yhteiskuntaa. 
Kulttuuritoiminta tuottaa sosiaalista pääomaa 

vahvistamalla  ihmisten  välistä  vuorovaikutusta, 
yhdessä  tekemistä  ja  omaan  alueeseen  samais-
tumista.  Ihmiset  oppivat  käyttämään  lähiympä-
ristössään  olevia  resursseja  entistä  paremmin. 
Sosiaalinen pääoma onkin yksi keskeinen paikallis-
talouksien menestymistä ja ihmisten hyvinvointia 
paikallisyhteisöissä selittävä tekijä.40  

Yhteisöllisyys on dynaamista ja muuntuvaa. Vii-
me vuosina ihmisten osallistuminen yhdistystoi-
mintaan on pysynyt jokseenkin ennallaan, mutta 
sen luonne on muuttunut yksilöllistymiskehityk-
sen myötä41. Järjestötoimintaan ei enää välttämät-
tä sitouduta vuosiksi, vaan usein ainoastaan siksi 
aikaa kun välittömät sosiaaliset ja yhteisölliset tar-
peet sekä päämäärät on tyydytetty. Kaikki järjes-
tötoimintaan osallistuminen kuitenkin kasvattaa 
sosiaalista pääomaa, ja on tärkeää tarjota mahdol-
lisuuksia myös vähemmän sitoutuneeseen osallis-
tumiseen.
Monenlaisia  tapahtumia  järjestetään nykyisin 

spontaanisti ilman varsinaisia taustaorganisaatioi-
ta, ja pienen kaveripiirin nettipalstalla aloittamasta 

luovuuden voI valjastaa  monella tavalla. 
Puolangalla hyödynnetään myös kansanluonteen 
synkkyys. Kuva Pessimismipäiviltä, jossa kaikki 
ohjelmat menivät pieleen ja yleisöäkään ei ollut.  
Kuva Lasse Oikarinen



| 29

perInteInen KIrKKovaellus vanhoja metsäpolkuja 
pitkin Oravaisten Pensalassa. Kuva Peter Backa.

lapsIvIeraIta monIKulttuurIKesKus Myllyssä 
Kotkassa. Kuva Konstantinos Mattheakis.

jämsän ympärIstötaIde tapahtuma osallistaa 
ihmiset mukaan.  Apteekkarin yrttimaan avajaiset 
2003. Kuva Paavo Keskinen

Kulttuuri tekee
yhteisöllisyydestä
kivaa!



30 |

tapahtumasta voi paisua suuri tilaisuus ilman en-
nakkosuunnittelua. Julkisen sektorin  järjestöjen 
tulisikin pohtia, kuinka ne voisivat hyödyntää näi-
tä uudentyyppisiä järjestäytymättömiä ja spontaa-
neja, erityisesti nuorten suosimia toimintatapoja 
saadakseen uutta dynamiikkaa omaan toimintaan-
sa. Yksi mahdollisuus olisi tarjota koululaisille ja 
opiskelijoille  harjoittelupaikkoja  kylä-  ja  järjes-
tötoiminnan parissa. Näin toiminta tulisi tutuksi 
nuorille, ja järjestöt saisivat tuoreita näkökulmia 
yhteisöllisyyden  uusiin  muotoihin  ja  mahdolli-
suuksiin. Samalla voitaisiin vahvistaa luonnollisel-
la tavalla lasten- ja nuorten kulttuurien näkyvyyttä 
järjestötoiminnassa sekä lisätä eri ikäryhmien vä-
listä vuorovaikutusta ja vahvistaa näin kulttuuri-
sesti kestävää kehitystä.  
Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia vir-

tuaaliseen yhteisöllisyyteen. Keskeisiksi  seikoik-
si  nousevat  yhteenkuuluvuuden  tunne,  yhteiset 
säännöt ja sopimukset, toimivat sosiaaliset suhteet 
sekä pysyvyys. Luottamuksen merkitys on kasva-
nut virtuaalisissa yhteisöissä anonyymin osallistu-
misen takia. Yhteisöllisyys ei kuitenkaan sinänsä 
ole heikentynyt, vaan sen ilmenemismuodot ovat 
muuttuneet. Maaseudun virtuaalisten yhteisöjen 
kehittymisen kannalta on tärkeää, että asukkaille 
on  tarjolla nopean  tiedonsiirron mahdollistavaa 
teknologiaa. Näin  varmistetaan uudentyyppisen 
yhteisöllisyyden kehittymismahdollisuudet myös 
maaseudulle. 
Ydinmaaseudulla  ja  harvaan  asutulla  maa-

seudulla kulttuuritarjonnasta on puute. Samaan 
aikaan vapaa-ajasta käydään yhä tiukempaa kil-
pailua.  Kulttuurimurroksen tuomat haasteet näky-
vätkin hyvin eri tavalla Suomen eri osissa. Kulttuu-
ritarjonnan luomiseksi tarvitaan julkisen sektorin, 
järjestötoimijoiden ja yritysten yhteistyötä. 
Ihmiset hakevat elämyksiä ja elämänlaatua luo-

vuuden keinoin, vastapainoksi kiirettä  ja  tehok-
kuutta korostavalle työlle. Oman elämänhallinnan 
merkityksen kasvu on mahdollisuus myös kolman-
nelle sektorille, onhan järjestötoiminta  ihmisten 
itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa ruohonjuu-
ritason toimintaa. 

4.1.2 Moniarvoinen ja suvaitsevainen maaseutu

Kansallisen yhtenäiskulttuurin murros  ja  siihen 
läheisesti kytkeytyvät kysymykset kuten yksilöl-
listymiskehitys ja maahanmuuttoon liittyvä moni-
kulttuurisuus heijastuvat koko yhteiskunnan kehi-
tykseen42. Kuntarakenteen uudistuminen muokkaa 
maaseudun yhteisöjä kun entisistä keskuksista tu-
lee sivukyliä ja yhä harvemmat lautakuntienjäsenet 
päättävät  entistä  suuremmista asioista. Kuntien 
yhdistyessä paikallisen tason yhteisöllisen toimin-
nan muodot hakeutuvat uusiin uomiin, sillä uusien 
kuntien identiteetti on aiempaa monimuotoisem-
pi. Kylä- ja kaupunginosatoiminnalla sekä niiden 
välisellä  yhteistyöllä  on merkittävä  rooli  uuden 
kuntalaisuuden rakentajana ja yhteisötason edun-
valvojana.
Maaseudulle annetut merkitykset ovat muuttu-

neet entistä moniarvoisemmiksi. Toisille maaseutu 
on asumisen tila, toisille taas virkistyksen lähde tai 
näitä molempia. Monipaikkaisilla asujilla on sa-
maan aikaan maaseutu- ja kaupunki-identiteetit. 
Moniarvoisuus tarkoittaa myös arvojen sekoittu-

mista eri väestöryhmien välisessä vuorovaikutuk-
sessa. Maaseutua hahmotetaan usein edelleen maa- 
ja metsätaloustuotannon43 sekä käsityöperinteiden, 
luonnonarvojen tai suomalaisen kansankulttuurin 
syntylähteenä, vaikka se on paljon muutakin. 
Nykyisen  kulttuurinmurroksen  vaikutuksia 

maaseudulle ei tule yliarvioida. Suomalainen maa-
seutu on jo ennenkin ollut monimuotoinen ja eri-
laiset  luonnonympäristöt,  sosiaaliset  rakenteet, 
elinkeinot, murteet  ja kielet ovat  lisänneet maa-
seudun monimuotoisuutta. Ruotsin- sekä saamen-
kielinen väestö ja maahanmuuttajat ovat merkit-
tävä maaseudun voimavara. Uudet kotimaiset ja 
ulkomailta Suomeen muuttaneet asukkaat moni-
puolistavat maaseutua ja kasvattavat kohtaamaan 

42 Katso liitteistä Soini ja Takamaa 2008.
43 Kukkonen 2006.
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erilaisuutta. Moniarvoinen ja suvaitseva maaseutu 
tarvitsee siltoja, jotka tuovat ihmisiä yhteen yli yh-
teiskuntarajojen. 
Avoimen yhteisöllisyyden luomisessa kulttuuri 

ja taide ovat usein keskeisessä asemassa. Ne lisää-
vät tietoa, luottamusta ja antavat tilaa luovuudelle 
sekä  rohkaisevat  uusien  ratkaisujen  etsimiseen. 
Kulttuuriharrastuksilla on kiistaton myönteinen 
vaikutus ihmisten terveydentilaan ja ne ehkäisevät 
ennakolta sairauksia. Kulttuuri- ja muut harrastuk-

set synnyttävät myös yhteisöllisyyttä ja verkostoja, 
jotka auttavat  ihmisiä parempaan elämänhallin-
taan ja ehkäisevät syrjäytymistä. Yhteisöllisyydellä 
on siis selkeä hyvinvointiulottuvuus.44

Moniarvoinen ja suvaitseva ilmapiiri edellyttää 
yhdessä olemisen ja tekemisen paikkoja kaikkial-
la maaseudulla. Eri  väestöryhmien  saattaminen 
yhteen  erilaisten  kulttuuritapahtumien  tai  kult-
tuurialan foorumeiden kautta on oivallinen tapa 
vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Esimerkiksi 

44 Hautamäki 2009 ; Hyyppä 2002.

pölleIstä muotoutuu karhuja Sakari Elorannan käsissä. Moottorisahaveisto on yksi ITE-taiteen muoto. 
Kuva Lauri Oino/Maaseudun sivistysliitto
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kansalaisopistoverkosto on vakiintunut vapaan si-
vistystyön toimija, joka voi jatkossa olla vahvem-
min mukana kulttuuritoiminnan kehittämisessä. 
Kansalaisopistoilla  on  mahdollisuus  räätälöidä 
opetustarjontansa paikallisten koulutustarpeiden 
mukaan. Kansalaisopistot toimivat myös sivistyk-
sellisen tasa-arvon edistäjinä ja auttavat maaseutua 
sopeutumaan esimerkiksi väestön vanhenemiseen 
ja yhteiskunnan pirstaloitumiseen.45 Kansalaisopis-
toilla on valmiiksi tiiviit suhteet kolmannen sektorin 
toimijoihin, mikä mahdollistaa esimerkiksi erilaiset 
kulttuuriset yhteistuotannot. Kansalaisopistot tar-
joavat myös luontevan sosiaalisen kanssakäymisen 
kanavan, koska ne tuovat yhteen samoista asioista 
kiinnostuneita ihmisiä, mikä puolestaan vahvistaa, 
luo ja ylläpitää sosiaalisia verkostoja.  
Kulttuurifoorumeiden  luomisessa  ja  hyödyn-

tämisessä voidaan käyttää ennakkoluulottomasti 
uusinta teknologiaa. Esimerkiksi Keski-Suomessa 
Kyyjärvellä  yhteisöllisyyden  vahvistamisessa  on 
käytetty menestyksellisesti sosiaalisen median kei-
noja toteuttamalla Nopola News -uusmedian ke-
hityshanke46. Hankkeen aikana luotiin sähköinen 
foorumi, joka toimii muun muassa seutuportaali-
na, tarjoaa tapahtumakalenterin, joka on yhteinen 
kunnalle, asukkaille ja yrityksille sekä paikallisen 

internet-pohjaiset radio- ja televisiokanavat47. No-
pola News  -hankkeen  tuloksena kylien asukkai-
den osallistuminen ja usko kehittämistoiminnan 
mahdollisuuksiin kasvoi ja valmiudet sosiaalisen 
median käyttämiseen kohenivat merkittävästi. So-
siaalisen median voimasta yhteisöjen luomisessa 
voidaan nostaa myös esimerkiksi Facebookin maa-
seutu  -faniryhmä,  tai  pienen Vesannon  kunnan 
yrittäjien faniryhmän saama suuri suosio. Molem-
missa ilmiössä taustalla vaikuttaa se, että maaseu-
dun entiset yhteisölliset kohtaamispaikat kuten ky-
läkoulut ja -kaupat ovat vähentyneet. Yhteisöllinen 
media paikkaa omalta osaltaan tätä puutetta ja an-
taa mahdollisuuden tavata samanhenkisiä ihmisiä 
ja vaihtaa kuulumisia paikasta riippumatta.48 Säh-
köiset foorumit tarjoavat siis konkreettisia keinoja 
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja luoda uusia yhteisyön 
mahdollisuuksia. 
Yhteisöjen  moniarvoisuus  ja  suvaitsevaisuus 

kasvavat  osallisuuden  ja  osallistumisen  koke-
muksista.  Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja sen 
kautta syntyvä tuttuus ja luottamus. Kulttuuri ja 
taide tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia osallistua 
oman paikan ja tilan määrittelemiseen. Paikallis-
ten kulttuuristen merkitysten rakentamisessa yh-
teisötaiteella voi olla keskeinen rooli. Yhteisöllisyys 
rakentuu alueen asukkaiden omasta tekemisestä, 
äänistä ja tahdosta. Yhteisötaiteen käyttämisestä 
valtaväestön ja vähemmistöjen välisten kulttuuris-
ten raja-aitojen ylittämisessä on saatu positiivisia 
kokemuksia ympäri maailman49.  

4.1.3 Joustava ja monipaikkainen elämäntapa

Informaatioteknologinen kehitys muuttaa perin-
teistä ajan ja paikan sidosta ja asioita on mahdol-
lista hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä 
mahdollistaa niin kutsuttujen  joustavien  ja mo-
nipaikkaisten elämätapojen yleistymisen,  jolloin 
ihmisillä on entistä suurempi vapaus valita, missä 
ja milloin he haluavat oleskella, asua tai tehdä töi-
tä. Joustavat ja monipaikkaiset elämäntavat ovat 
yleistyvä yhteiskunnallinen ilmiö, jolla on perus-
tavanlaatuisia vaikutuksia yhteiskunnan toimin-
tatapoihin  ja  toimintoihin esimerkiksi asumisen 

45 Keto & Takamaa 2008, 1; 4.
46 Maaseudun kehittämisohjelmien teema-arviointi, 73.
47  Nopola News 19.4.2010.
48 Sosiaalinen media luo uutta yhteisöllisyyttä maaseudulla. 
49 von Brandenburg 2008, 36.

rummutusKurssIlla tulevat eri kulttuurit tutuiksi 
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toimintakeskus Mylly/Konstantinos Mattheakis.
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tapojen, palvelujen ja kuntalaisuuden kokemisen 
kannalta.  Joustavat  elämätavat  mahdollistavat 
sen, että ihminen voi halutessaan jakaa elämän-
sä kahden tai useamman paikan välillä. Osa jakaa 
elämänsä maaseudun ja kaupungin välille mökkei-
lyn ja kakkosasumisen muodossa, osalle asuminen 
kahdella paikkakunnalla työn tai perheen vuoksi 
on arkipäivää. 
Maaseutu  kuuluu  olennaisesti  suomalaiseen 

monipaikkaiseen elämäntapaan. Monipaikkaisesti 
asuvat yhdistävät usein elämäntavassaan maaseu-
dun ja kaupungin parhaat puolet, jolloin maaseutu 
saa asumista laajemman merkityksen osana jous-
tavaa elämäntapaa. Maaseudun ja kaupungin yh-
distäminen osana asumista  ja elämäntapaa avaa 
uusia maaseutu-kaupunki  -vuorovaikutusmalle-
ja, jotka voidaan nähdä maaseudun kehittämisen 
mahdollisuuksina, mutta myös haasteina.
Monipaikkaisuus  luo uusia  vaatimuksia maa-

seudun palveluille.  Joustavaa  ja monipaikkaista 
elämää  viettävät  ihmiset  tarvitsevat  palveluita 
kulloisessakin asuinpaikassaan. Maaseudun kult-
tuuripalveluiden  näkökulmasta  tämä  tarkoittaa 
esimerkiksi  kirjaston  käyttöä  tai  osallistumista 
paikallisesti  tuotettuihin  kulttuuritapahtumiin. 
Monipaikkaisten asukkaiden lisääntyminen maa-
seudulla  voi  tuoda myös  tarpeita monipuolistaa 
palveluntarjontaa.  Toisaalta joustavaa elämänta-
paa viettävät ihmiset maksavat veroja enimmäk-
seen  vain  pääasialliseen  asuinkuntaansa,  joten 
palveluiden  hyödyntämisestä  koituvia  kuluja  ei 
aina saada katettua verovaroin. Moni-
paikkainen asuminen tuo kuitenkin 
esimerkiksi  uusia  asiakkaita maa-
seudun  elinkeinoelämälle  ja  tätä 
kautta hyödyttää aluetaloutta. 
Monipaikkaista  ja  joustavaa 

elämäntapaa  viettävät  ihmiset 
ovat  uusi  voimavara  ja  mah-
dollinen  uusi  asiakasryhmä 
kulttuuritoimintaan50.  Heidän 
joukossaan  on  myös  runsaasti 
sellaista koulutusta, kulttuurielä-
män tuntemusta sekä uusia nä-

kökulmia, joita tarvitaan maaseudun kulttuurielä-
män kehittämisessä. 
Maaseudun  uusien  osa-aikaisten  asukkaiden 

osallistaminen  kulttuuritoimintaan  saattaa  tun-
tua vaikealta, heidän mahdollisesti erilaisen arvo-
maailmansa ja maaseutukäsityksensä takia. Mo-
nipaikkaista elämää elävälle  ihmiselle maaseutu 
hahmottuu eri tavalla kuin vakituisille asukkaille. 
Juuri  näistä  maaseudulle  annettujen  erilaisten 
merkitysten, käsitysten, puhuntojen ja tulkintojen 
erilaisuuksista  ja niiden kohtaamisista muodos-
tuvat ristiriidat  ja rajapinnat synnyttävät  luovan 
jännitteen, jossa erilaisia näkemyksiä yhdistämällä 
voidaan  luoda uusia toimintatapoja,  tapahtumia 
ja  palveluita.  Keinot  voivat  vaihdella  erilaisista 
kulttuuritapahtumista, erilaisiin kulttuurialan foo-
rumeihin,  kuten  kesäakatemian  tai  paikallisten 
kirjailijapäivien  järjestämiseen. On  hyvä  pohtia 
monipaikkaista elämää viettävien ihmisten mah-
dollisuuksia osallistua paikallisen kulttuuritoimin-
nan kehittämiseen. Haluavatko he lähinnä osallis-
tua muiden tuottamiin kulttuuritapahtumiin, vai 
onko heillä voimavaroja, aikaa ja kiinnostusta olla 
itse tuottamassa kulttuurisisältöjä?   

50 Katso esimerkiksi Rantanen, Rouhiainen,  Särkkä-Tirkkonen & Väisänen 2009.
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4.1.4 Omaehtoisuuden mahdollistaminen

Omaehtoisuus  on  suomalaisen maaseudun  elin-
voiman yksi keskeisimmistä kulmakivistä. Tähän 
johtopäätökseen tultiin ohjelmatyön yhteydessä jär-
jestetyissä tulevaisuusverstaissa. Omaehtoinen ke-
hittämisote tarkoittaa maaseudun omien voimava-
rojen käyttämistä kehitysprosessien tukemisessa ja 
vahvistamisessa. Paikallisten toimijoiden konkreet-
tisista tarpeista lähtevät aloitteet kehittävät maaseu-
dun kulttuurielämää tavalla, joka huomioi ihmiset 
ja heidän kulttuurinsa.51  Omaehtoisen kulttuuritoi-
minnan järjestämisessä usein tärkeintä on yhdessä 
tekemisen mahdollisuus. Tapahtumien ei välttämät-
tä tarvitse olla suuria, vaan pienemmätkin yhdessä 
tekemisen ja kokemisen hetket ovat arvokkaita.  
Omaehtoisuus tarvitsee rakenteita, jotka antavat 

taloudellista ja tiedollista tukea toiminnan valmis-
teluun ja toteuttamiseen. Eri kansalaisjärjestöt ja 
yhteisöt ovat keskeisellä sijalla ihmisten yhteen-

51 Kulttuuriohjelma 2005–2008, 25. 
52 Maaseudun kehittämisohjelmien teema-arviointi 2008, 61.
53 Esimerkiksi Suomut ry:n toiminta Suomussalmella.
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kuuluvaisuuden ja yhteisen identiteetin vahvistu-
miselle.52 Muun muassa vapaa sivistystyö  ja  toi-
mintaryhmien Leader -ohjelmat ovat vahvistaneet 
kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen merkitystä. Myös 
yhdistysten muodostamat kattojärjestöt vahvista-
vat palveluillaan ja koordinoinnillaan omaehtois-
ta toimintaa53. Julkishallinnolliset toimijat, kuten 
kunnat, tarvitsevat lisää tietoa toimijalähtöisen ke-
hittämistyön mahdollisuuksista.
Maaseudun kehittämisohjelmien kautta tuetun 

toiminnan lisäksi omaehtoista toimintaa viriää pai-

Kuva Nina Harjunpää
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Kuva Johanna Hietanen.

kallisella tasolla jatkuvasti. Kulttuurialan järjestöt, 
yhdistykset ja seurakunnat ovat tärkeitä toimijoi-
ta paikallisen kulttuurin elävöittämisessä ja vaa-
limisessa, hedelmällisen paikallisen ja paikalliset 
rajat  ylittävän  vuorovaikutuksen  virittämisessä, 
sekä kulttuuri- ja taideharrastusten mahdollistaji-
na. Tulevaisuudessa perinteistä yhdistystoimintaa 
kevyemmin organisoituvat virtuaaliset yhteisöt tu-
levat myös kasvattamaan merkitystään. Tämä ke-
hitys ei millään tavalla sulje pois esimerkiksi yhdis-
tysten mahdollisuutta kehittää omaa toimintaansa 
uudistuvien vaatimusten tasolle. Sosiaalista medi-
aa hyödyntävät virtuaaliset yhteisöt tuleekin nähdä 
uutena mahdollisuutena maaseudun omaehtoiselle 
kehittämistoiminnalle. 

Omaehtoiset kulttuuritoimijat voivat hyödyntää 
kylätoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia. Usein 
kylätoiminta jo sinällään tarjoaa fyysisiä puitteita 
erilaisille kolmannen sektorin kulttuuritoimijoil-
le  ja  luo  pohjaa  kulttuurielämän  kehittämiselle 
paikallisista  lähtökohdista käsin. Kyläkulttuurin 
kehittämisen  tulisi  tarkoittaa  esimerkiksi  kult-
tuurijärjestöjen, toimintaryhmien, koulujen, kan-
salaisopistojen ja vaikkapa kirjastojen toiminnan 
yhteistyön  kehittämistä,  joka  vastaa  kylän  kult-
tuurielämän  tarpeisiin.    Tällä  hetkellä  kulttuu-
rialan yhteispalveluita on  tarjolla muun muassa 
kirjastoissa. Yksi mahdollisuus omaehtoisen kylä-
kulttuurin edelleen kehittämiseen on asukkaiden 
yhteistyö paikallisten  taitelijoiden kanssa. Myös 
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roger gaudreau toteutti Kemijärven taiteilija 
residenssissä ilmaston muutoksesta kertovan 
taideteoksen.  Taiteilijan tavoitteena on valmistaa 
paikallisia ihmisiä ilmaston muutoksen tuomaan 
kulttuurilliseen muutokseen. Kuva Kemijärven 
kulttuurisäätiö.

taitelijaresidenssitoiminnan ja paikallisyhteisöjen 
vuorovaikutuksen  lisääminen  vahvistaa  omaeh-
toista kulttuuritoimintaa.  
Tulevaisuudessa omaehtoisen toiminnan mer-

kitys maaseudulla  tulee kasvamaan entisestään, 
kun  järjestöt  ottavat  entistä  suuremman  roolin 
myös kulttuuripalveluiden tuottajina. Tämä ei saa 
tarkoittaa  sitä,  että maaseudun  asukkaiden  toi-
minta oman elinympäristön kehittämiseksi muu-
tetaan puhtaaksi palvelutarjonnan välineeksi. On 
huolehdittava  siitä,  että  omaehtoiseen  kehittä-
mistoimintaan liittyvä vapaaehtoisuus ja matalan 
osallistumisen kynnys säilyvät, sillä ne ovat pai-
kallisyhteisöjen  yhteisöllisyyden  vahvistamisen 
keskeisiä  kulmakiviä.  Myös  maaseudun  uuden 
yhteisöllisen viestinnän mahdollisuuksista  tulee 
huolehtia. Maaseudulla tulee olla toimivat tietolii-
kenneyhteydet, sillä tulevaisuudessa yhteisöllisyys 
löytää muotonsa yhä useammin todellisten toimi-
joiden muodostamissa virtuaalisissa verkostoissa

4.1.5 Linjaukset ja toimenpiteet

1.  Maaseutukuntien  ja  -kylien  kulttuuriohjelmat 
ja  -suunnitelmat  kytketään  osaksi  laajempaa 
aluekehittämistyötä ja siihen liittyviä asiakirjoja 
kuten maakuntasuunnitelmia  ja  -ohjelmia  se-
kä maakunnallisia  kulttuuriohjelmia. Kulttuu-
riohjelmat  ja  -suunnitelmat  tunnistavat  oman 
toimintaympäristönsä erityispiirteet  ja  tekevät 
yhteistyötä eri toimijatasojen (kylätaso, kunnat, 
maakunnat) kanssa. (Mahdollistajat: maakuntien 
liitot, kunnat, kyläyhdistykset, paikalliset toimin-
taryhmät, Kulttuuriteemaryhmä.) 

2. Vahvistetaan moniarvoista ja suvaitsevaa yhtei-
söllisyyttä maaseudulla. Turvataan kaksikielisten 
alueiden kulttuurinen monimuotoisuus (ruotsi, 
saame) ja hyödynnetään sen tarjoamia mahdol-
lisuuksia  maaseutukulttuurin  rikastamisessa. 
(Mahdollistajat: OKM, kunnat, järjestöt)

3.   Luodaan ja tuetaan uusia kulttuurisen osallistu-
misen ja yhteisöllisyyden muotoja. Aktivoidaan 
kulttuuritoimintaan uusia  väestöryhmiä kuten 
maaseudun uusia asukkaita (esimerkiksi paluu-
muuttajat,  maahanmuuttajat,  monipaikkaiset 
asujat)  yhteisöllisyyden  ja  paikallisen  moni-
muotoisuuden vahvistamiseksi. Selvitetään ITE 
-taiteen54 mahdollisuuksia maaseutukulttuurin 
vahvistamisessa. Tuetaan maaseudun kansainvä-

listymistä, sillä maaseudun kansainvälistyminen 
tapahtumineen ja tapaamisineen luovat kulttuu-
risia kohtaamisia. (Mahdollistajat: muun muassa 
alueelliset taidetoimikunnat, kunnat, paikalliset 
toimintaryhmät, kyläyhdistykset, järjestöt) 

4. Selvitetään osa-aikaisesti maaseudulla asuvien 
ihmisten kulttuuripalveluiden tarpeita, luodaan 
mahdollisuuksia osallistumiseen ja sitoutetaan 
asukkaat erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien 
järjestämiseen. (Mahdollistajat: muun muassa 
Kulttuuriteemaryhmä, tutkimuslaitokset, kan-
salaisopistot, tapahtumanjärjestäjät, kyläyhdis-
tykset, järjestöt)

5. Hyödynnetään  nykyistä  enemmän  kansalais-
opistoja ja muita vapaan sivistystyön toimijoita 
paikallisen  kulttuurielämän  omaehtoisuuden 
vahvistamisessa. (Mahdollistajat: kansalaisopis-
tot  ja muut  vapaan  sivistystyön  toimijat  sekä 
maaseudun järjestöt)

6. Turvataan ja edistetään maaseudun kulttuuritoi-
mijoiden mahdollisuudet osallistua virtuaalisten 
yhteisöjen toimintaan edistämällä nopeiden ja 
toimivien tietoliikenneyhteyksien rakentamista 
maaseudun asukkaiden käyttöön.  (Mahdollis-
tajat:  liikenne-  ja viestintäministeriö, kunnat, 
verkko-osuuskunnat) 

7.  Tuetaan ja valmennetaan maaseudun kolmannen 
sektorin toimijoita sekä kulttuuritoimijoita uusien 
toimintamuotojen kuten virtuaalisten kulttuuriyh-
teisöjen kehittämisessä  ja käyttöönottamisessa. 
(Mahdollistajat: muun muassa kansalaisopistot, 
oppilaitokset, paikalliset toimintaryhmät)

54 ITE-taide on nykykansantaidetta. Lyhenne tulee sanoista itse tehty elämä. 
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4.2 Maaseudun toimivat kulttuuripalvelut

4.2.1 Kulttuuripalvelut uudessa valossa

Kulttuurin murros heijastuu kulttuuripalveluihin monin eri tavoin. Eritysesti näkemys 
kulttuurista välinearvona, taloudellisen kasvun tai hyvinvoinnin tuottajana on 
korostunut. Kulttuuriin panostamisen ensisijaisena motiivina ei kuitenkaan tulisi olla 
yksinomaan talous, vaan kulttuurin itseisarvo elämän rikastuttajana. Kulttuurilla 
on arvoja, joita ei tarvitse tai edes voi mitata rahassa. Kulttuurin taloudelliset 
ja hyvinvointivaikutukset syntyvät usein epäsuorasti kulttuurin itseisarvoisesta 
toiminnasta. Näistä syistä julkisen vallan tulee panostaa kulttuuriin myös maaseudulla, 
jossa elämän moniarvoistuminen ja toimintaympäristön nopea muutos tuovat uusia 
sisältöjä ja luovat uutta kysyntää toimivien ja korkeatasoisten kulttuuripalvelujen 
järjestämiselle. Maaseudulla paikallisten ja alueellisten, vakituisten asukkaiden sekä 
maaseudulla poikkeavien matkalaisten tarpeita varten tuotettujen kulttuuripalvelujen 
kautta voimme kokea maaseudun kaikilla aisteilla. Osallistuminen kokijana, toimijana 
ja näkijänä tuottaa maaseudun kulttuuria ja kiinnittää meitä sen osaksi55.

KaHlaajatyttö ja vaeltaja. Tilausteos 
Pentinkulman päiville, kantaesitys 2.8.2008 Urjala, 
Pirkanmaa. Koreografia: Timo Saari. Kuvassa: Timo 
Saari ja Heidi Kiviharju. Kuva Tiina Kurikka.

55 Kts. Takamaa, liite

Maaseudun kulttuuriin  
tulee saada osallistua,  
nähdä ja kokea

Toinen kulttuurimurroksen piirre  on kulttuurin 
ammattimaisen tuotannon keskittyminen alueille, 
joilla tavoitetaan sopivia ja riittävän suuria kohde-
yleisöjä. Kehitys on vienyt kulttuurin tuotantoa ja 
palveluja pääkaupunkikeskeiseen suuntaan, kun 
taas harvan asutuksen alueilla korostuu alan har-
rastajien ja kolmannen sektorin omaehtoisen kult-
tuuritoiminnan merkitys. Samoin kulttuuripalve-
lut seuraavat väestörakenteen muutoksia. Yhtäältä 
kulttuuripalvelujen pitää seurata väestökehitystä, 
toisaalta kulttuuripalvelujen avulla voidaan kehit-
tää ja elävöittää taantuvia alueita sekä lisätä niiden 
vetovoimaa. Uhkana on, että väestöä menettävillä 
alueilla kulttuurin palvelurakenne voi heikentyä 
kohtuuttomasti ja palvelujen kysynnän muutoksia 
nopeammin. Näillä alueilla kasvava haaste on kult-
tuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden 
turvaaminen myös tulevaisuudessa, ja näin ollen 
ammattiosaamisen vahvistamista tulee tukea.
Kulttuurimurroksen  tuomat  haasteet  edellyt-

tävät konkreettisia  toimia. Niin kolmannen sek-
torin  järjestötoimijoiden  kuin  julkisen  sektorin 
kulttuuripalveluiden tarjoajien on oltava valmii-
ta  vastaamaan niihin haasteisiin,  joita  ihmisten 
vapaa-ajasta käytävän kilpailun koveneminen  ja 
vaatimustason nousu tuovat mukanaan. Kuntien 
tuottamien peruspalvelujen rinnalle ja osin niiden 
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serlacHIus museon järjestämä Vappubrunssi 
Mäntässä yhdistää kuntalaiset sekä kulttuuritoimijat 
ja synnyttää uutta perinnettä. Kuva Serlachius 
Museot/Päivi Viherkoski.

4.2.2 Maaseudun kulttuuripalvelujen  
 järjestämisen perusteita

Kulttuuripalvelujen kokonaisuutta voidaan hah-
mottaa eri aluetasojen, suurten kaupunkiseutujen, 
taajamien,  lähiöiden maaseutukuntien  ja  kylien 
kautta. Kukin taso tarvitsee omanlaisensa lähes-
tymistavan  kulttuuripalvelujen  järjestämiseen. 
Maaseudun näkökulmasta keskeisiä ovat pienten 
kaupunkikeskusten ja kuntakeskusten tarjoamien 
kulttuurin peruspalvelujen sekä taajamissa ja kylis-
sä tarjottavien lähipalvelujen saatavuus. Oleellista 
on myös suurissa kaupunkikeskuksissa tarjottavi-
en erikoistuneiden ja suurta väestöpohjaa edellyt-
tävien palvelujen saavutettavuuden turvaaminen.
Maaseudun kulttuuripalvelujen kehitys määrit-

tyy yhä vahvemmin maakuntatasolla. Vuonna 2010 
käynnistyneiden Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksten (ELY) toiminnassa on mukana myös 
kulttuuri,  joka muodostaa yhteisen vastuualueen 
osaamisen kanssa. Toistaiseksi on kuitenkin epä-
selvää, millä painoarvolla kulttuuri tulee olemaan 
mukana uudessa valtion aluehallintorakenteessa, ja 
miten kehittämisvaroja suunnataan kulttuuripalve-
lujen kehittämiseen. Kulttuuripalvelujen kehittämi-
sen näkökulmasta myös maakuntaliitot ovat tärkei-
tä alueellisia toimijoita. Kulttuuri on jo nyt vahvasti 
mukana useiden maakuntaliittojen toiminnassa ja 
aluehallinnon rakenneuudistuksen myötä maakun-
taliittojen rooli aluekehitysvarojen suuntaamisessa 
on edelleen vahvistumassa. Kulttuuri  tulee ottaa 
keskeiseksi kehitystekijäksi maakuntien strategiois-
sa. Maakuntatasolla tulee luoda kuntien, maakun-
taliittojen, ELYjen ja muiden alueellisten kulttuu-
ripalvelujen mahdollistajien sekä tuottajien, kuten 
taidetoimikuntien, yhteisiä foorumeita. Niiden teh-

Palvelun tuotannon  
lähtökohtana paikalliset  
tarpeet ja palveluiden  
tuotanto verkostossa

56 Sopimalla palveluita 2010. 

ohi  ovat nousseet  yhtäältä  erilaiset,  uudet  tavat 
tuottaa ja järjestää palveluja, ja toisaalta erilaiset 
uudet  palvelutarpeet.  Erilaiset  tilaaja-tuottaja- 
mallit ovat otollisia erityisesti kulttuuripalvelujen 
tuottamiselle, ja niiden tulee ensisijaisesti olla jul-
kisen sektorin mahdollistamia. Maaseudun palve-
lusopimusten hengessä palveluita voidaan järjes-
tää yhdessä sopien56. Palvelujen muuttuminen osin 
sähköisiksi parantaa maaseudun suhteellista ase-
maa. Palvelujen uusilla järjestämistavoilla kyetään 
vastaamaan paremmin ja joissakin tapauksissa jo-
pa kustannustehokkaammin erilaisiin palvelutar-
peisiin. Kulttuuripalvelujen kirjon lisääntyminen 
korostaa kuntien vastuuta ja tarvetta hallita entistä 
moniulotteisempaa ja alati liikkeessä olevaa koko-
naisuutta. Etenkin kolmas sektori tarvitsee tuek-
seen julkishallinnon tarjoaman pysyvän rakenteen 
ja jatkuvuuden. On myös muistettava, että mikään 
palvelu ei synny ilmaiseksi.
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tävänä on linjata kulttuurin kehittämisen alueelli-
sia suuntaviivoja, koota yhteen resursseja ja tukea 
kuntia palvelujen järjestämisessä. Organisaatioiden 
tulee yhdessä muodostaa maakuntiin toimivia kult-
tuurin kehittämispalveluryppäitä. 57 
Paikallistasolla kulttuuripalveluista vastaa luon-

nollisesti kunta, jonka tehtävänä on kuntien kult-
tuuritoimintalain  (1992/728)  mukaan  edistää, 
tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa. Lailla ei ole 
suoraa  ohjaavaa  vaikutusta  siihen, millä  tavoin 
kulttuuripalvelut kunnissa on järjestettävä. Kunti-
en tehtäväksi on annettu myös taiteen perusope-
tukseen sekä taiteen eri alojen harrastusta tukevien 
opetusmahdollisuuksien järjestäminen. Maaseutu-
kunnissa ja kylissä oleellista on kulttuurin lähipal-
velujen, kuten kirjaston, taiteen perusopetuksen ja 
vapaan sivistystyön palvelujen joustava saatavuus 

57 Kulttuuri – tulevaisuuden voima... 2009

pertunmaan vanHa-rantalan talomuseolla 
järjestetään kesäisin lasten leikki-iltapäiviä. 
Järjestäjinä toimivat kunnan kulttuuritoimi ja MLL:n 
paikallisyhdistys. Kuva Laura Laitinen.

KaHden KeIKKa. UudenPolvenMuseon tanssi-
tapahtuma, teoksen ”Kahden keikka” kantaesitys 
10.8.2008 Säynätsalo. Koreografia ja tanssi: 
Katariina Hiukka ja Maria Ylönen. Kuva Matti 
Häyrynen.
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58 Tilastokeskus: Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2008
59 Kulttuuri – tulevaisuuden voima... 2009
60 Kulttuuri – tulevaisuuden voima... 2009

ja saavutettavuus. Lähipalvelujen lisäksi kuntata-
solla on oltava tietoa erikoistuneempien kulttuu-
ripalvelujen saatavuudesta  ja pätevyyttä välittää 
tietoa niistä eteenpäin sekä osaamista tilaaja-tuot-
tajamalleista. Kuntien  tulee  osoittaa  riittävät  ja 
sopivat kulttuuritilat esityksiä ja näyttelyitä varten 
sekä tukea ja ohjata kulttuuriympäristöjen hoitoa. 
Ihmisillä  tulee olla käytössään niin kulttuuri-  ja 
kylätaloja kuin sähköisiä palvelualustojakin, jotka 
mahdollistavat toiminnan järjestämisen. 
Kuntasektori on keskeinen toimija kansalaisten 

kulttuuripalvelujen  järjestämisessä  ja  tukemises-
sa. Kuntien kulttuuritoiminnan nettokustannukset 
(pois lukien opetus- ja kulttuuritoimen hallinto ja 
liikunta- ja nuorisotoimi) olivat Tilastokeskuksen58 
mukaan vuonna 2008 yhteensä noin 615 miljoonaa 
euroa. Summa tekee keskimäärin 115 euroa asukas-

KäsI- ja taIdeteollIsuuslIIton järjestämässä 
käsityön ja taiteen perusopetuksessa on mukana 
vuosittain yli 3 600 lasta ja nuorta.  
Kuva Johanna Aydemir/Taito Group.

ta kohden. Kustannukset eivät kuitenkaan  jakau-
du tasaisesti, koska paljon kustannuksia tuottavat 
kulttuuri-instituutiot ja isot tapahtumat keskittyvät 
suurille kaupunkiseuduille.59 Alle 10 000 asukkaan 
kuntien kulttuuritoiminnan nettokustannukset oli-
vat vastaavasti 88 miljoonaa euroa, eli ainoastaan 
67 euroa asukasta kohden. Panostus on noin 58 % 
maan keskimääräisestä ja 40 % yli 100 000 asukkaan 
kuntien tasosta. Ero suurten kuntien hyväksi on eri-
tyisen suuri teatterin, tanssin ja musiikin osalta. 
Kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita, ja niiden 

toimivuuden turvaamiseksi maaseutukunnissa tu-
lee varata riittävä määrä kulttuurialan päätoimisia 
vastuuhenkilöitä ja tarpeeksi toimintaresursseja. 
Pienimmät  kunnat  voivat  turvautua  useamman 
kunnan  yhdessä  tuottamiin palveluihin. Yleisen 
kulttuuritoimen lisäksi kulttuuripalvelujen perus-
henkilöstöön tulee laskea kirjastojen, museoiden, 
vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen hen-
kilöstö. Maaseudun olosuhteissa korostuu näiden 
avainhenkilöiden hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus 
kunnassa ja kuntarajojen yli.
Monialaisten  ja  innovatiivisten kulttuuripalve-

lujen kehittämiseksi tulee hyödyntää erilaisia alue-
poliittisia  kehittämistyökaluja.  Ulkopuolisen  ra-
hoituksen käyttö edellyttää usein erilaisia julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyörakentei-
ta. Näissä yhteistyömalleissa kunnat toimivat usein 
eräänlaisina järjestelijöinä, paikallisen osarahoituk-
sen myöntäjinä ja hankehallinnon ammattiosaajina. 
Projektirahoituksella ei voida kuitenkaan korvata 
palvelurakenteissa olevia pysyviä puutteita.
Kunta ei voi kulttuurialalla toimia yksin, vaan 

tarvitsee tuekseen niin paikallisia kulttuuritoimi-
joita kuin alueellisia ja kansallisia tukiorganisaati-
oita sekä seurakuntiakin. Kuntarakenteen muutos 
korostaa entisestään lähiyhteisöjen merkitystä. Tu-
levaisuuden tehtäväksi nouseekin kaupunginosien, 
lähiöiden ja kylien aktivointi sekä niiden näkemi-
nen ydintoimijoina. Lähiyhteisön merkityksen sekä 
ihmisen paikallisen sitoutumisen tunnistaminen ja 
tukeminen ovat palvelutuotannon ja hyvinvoinnin 
avain globalisoituvassa yhteiskunnassa. Maaseu-
dun rakenne- ja elinkeinomuutoksen voidaan tode-
ta luoneen jo toimivan glokaalin maaseudun, jossa 
paikallinen yhdistyy globaaleihin virtoihin.60 Kult-
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tuuripalvelujen mukautuminen tähän muutokseen 
näkyy esimerkiksi toiminnan monikulttuuristumi-
sena ja tietoyhteiskuntakehityksen mahdollisuuk-
sien hyödyntämisenä. 

4.2.3 Yhteishallinnan muodot ja  
 tulevaisuuden palveluverkostot

Kulttuurin  palvelurakenteet  ovat  omistajuudel-
taan,  rakenteiltaan  ja hallinnoltaan  alueellisesti 
eriytyneitä. Palvelujen sisältö, kattavuus, laatu ja 
määrä vaihtelevat ja yhä suurempi osa toiminnasta 
tapahtuu virtuaalisesti tietoverkoissa. Alueellisesti 
tasa-arvoisten kulttuuripalvelujen järjestäminen ei 
tavoitteista huolimatta liene tulevaisuudessakaan 
mahdollista. Oleellisempaa on käyttää nykyisiä re-
sursseja alueiden omien kulttuuristen erityispiir-
teiden ja omaehtoisen toiminnan vahvistamiseen.
Kulttuurin  tuotantotavat  ja  kulttuurin  saata-

vuus sekä kulttuuripalvelujen tukeminen ja niiden 
rakenteiden  kehittäminen  kytkeytyvät  toisiinsa. 
Julkisen hallinnon, kuntien ja maakuntien roolina 
on toimia verkostojen koordinoijana ja välittäjä-
nä, jolloin suhde verkoston muihin osapuoliin on 
enemmänkin  osallistuva  kuin  ohjaava. Kulttuu-

ripalvelujen  käyttäjä  asemoituu  asiakkaaksi  tai 
aktiiviseksi toimijaksi palvelusta riippuen. Hyvin 
toimiva kulttuurihallinto kokoaa  julkisen  ja kol-
mannen sektorin, yritysten sekä vapaan taiteen ja 
kulttuurin toimijat kestäväksi yhteistyöverkostok-
si. Tavoitteena tulee olla vakaan ja ennustettavan 
toimintaympäristön luominen, joka vapauttaa luo-
vuuteen ja mahdollistaa aktiivisen ja laadukkaan 
toiminnan. 
Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välil-

lä on myös jännitteitä.  Julkiset palvelut ja rahoitus 
reagoivat hitaasti muutoksiin kun kolmas ja yksi-
tyinen  sektori  puolestaan mukautuvat muutok-
siin nopeammin. Toimintaa rahoittavien tahojen 
on koko ajan tehtävä kipeitä valintoja niukkojen 
resurssien suuntaamiseksi parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Kaikkea toimintaa ei voida tukea, mikä 
aiheuttaa  ristiriitoja  ja  jännitteitä. Maaseudulla 
organisatorinen ohuus ja  järjestötoimijoiden vä-
häisyys sekä  ikääntyminen voivat vaikeuttaa yk-
sityisen ja kolmannen sektorin työn pitkäjänteistä 
toteuttamista. 
Etenkin  maaseudulla  kulttuuritoiminta  on 

vahvasti  riippuvainen  paikallisten  kulttuuri-  ja 
taideyhdistysten  ja  -järjestöjen  sekä  aktiivisten 

Kuva Nina Dodd/Taito Group.
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yksittäisten  kulttuurivaikuttajien  toiminnasta. 
Elinvoimaisen kulttuuritoiminnan rakennusainei-
ta ovat taloudellisten ja fyysisten resurssien lisäksi 
toiminnan arvostuksen myöntäminen ja tunnus-
taminen. Maaseudun kulttuuritoiminta ulottuu ja 
saa tukea paikallisista, kansallisista ja kansainväli-
sistä yhteistyöverkostoista.
Kulttuuripalveluverkoston kehittämisen ratkai-

sut peilaavat  vahvasti  alueellisia  erityispiirteitä. 
Verkoston toimijat muokkaavat palvelut näköisek-
seen paikallisista  ja alueellisista  tarpeista käsin. 
Kulttuuripalvelujen järjestämisessä tulee etsiä sy-
nergiaetuja tiiviillä yhteistyöllä julkisen sektorin, 
markkinoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa.61 Yhä tärkeämmiksi nousevat maaseudun 
pienet  toimintayksiköt,  jotka  toteuttavat paikal-
lisesti sopivia ratkaisuja. Tämä heijastaa laajem-
minkin kulttuurin tuotantotavoissa tapahtunutta 
muutosta. Perinteisten institutionaalisten raken-
teiden rinnalle on viime vuosikymmenten aikana 
kehittynyt pienten toimijoiden ja ryhmien vapaa 
kenttä. Taiteen ja kulttuurin rahoitusta tälle ken-
tälle  on  lisätty, mutta  valtaosa  julkisesta  tuesta 
kohdistuu edelleen kulttuuri-instituutioille. Tuen 
kohdistaminen vapaille toimijoille on maaseudun 
näkökulmasta mahdollisuus, koska institutionaali-
nen rakenne maaseudulla on ohut myös kulttuu-
ripalveluissa. Lisäksi maaseutu on ollut tavallaan 
edelläkävijä ei-institutionaalisen kulttuurin tuotta-
jana. Esimerkkinä tästä voidaan mainita laaja ei-
ammatillisten museoiden verkosto. 

4.2.4 Monialaiset ja innovatiiviset palvelukonseptit

Suomalaisen  maaseudun  peruspiirteet,  pitkät 
etäisyydet  ja harva  asutus,  ovat  keskeinen kult-
tuuripalvelujen järjestämisen ongelma. Perintei-
sillä tavoilla tuotettuja palveluja on vaikea saada 
taloudellisesti kannattaviksi ja niille on ylipäätään 
vaikea saada järkeviä käyttäjämääriä. Palvelujen 
saavutettavuus  on heikko. Tarvitaankin  toimin-
tamalleja ja sovelluksia, jotka nykyistä paremmin 
hyödyntävät olemassa olevia rakenteita, esimer-
kiksi  kirjastoautoja  ja  kansalaisopistoverkostoa, 
tai luovat täysin uusia tapoja palvelujen saavutetta-
vuuden parantamiseksi hyödyntämällä esimerkik-
si kehittyviä mobiili- ja tietoverkkoja. Kirjastoau-
tomallin mukaisesti voidaan kehittää myös muita 

61 vrt. Takamaa 2008, 77–79

Kirjastot ja kansalais- 
   opistot ovat maa seudun 
kulttuurin kivijalkoja

HIIrIä ja nalleja Pornaisten kunnan  kirjastossa. 
Paraatipaikoilla hiirinuket, nallet ja -kirjat.  
Kuva Pornaisten kirjasto.
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liikkuvia kulttuuripalveluja, kuten käsityöpaja- tai 
nukketeatteriautoja. On myös hyväksyttävä se tosi-
asia, että pitkälle erikoistuneita kulttuuripalveluita 
voidaan tuottaa ainoastaan riittävän suurilla vä-
estöpohjilla. Haasteellinen toimintaympäristö luo 
mahdollisuuksia myös uusille palveluinnovaatioil-
le, mikäli niille annetaan tilaa syntyä ja kehittyä.
Kysyntävirtojen ohuudesta johtuen maaseudun 

julkisia sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tar-
joamia kulttuuri-, vapaa-ajan, hyvinvointi- ja mat-
kailupalveluja tulee kehittää monipalveluina. Tämä 
edellyttää sopivien fyysisten tilojen olemassaoloa. 
Usean alan ja toimijan palvelujen kokoaminen sa-
man katon alle edellyttää taitavaa koordinaatiota. 
Siellä missä  erityyppisten  kyläpalvelukeskusten 
luominen on mahdollista, erilaiset järjestöt kuten 
kyläyhdistykset, liikuntajärjestöt sekä sosiaali- ja 
terveysjärjestöt, yritykset ja kunta voivat organi-
soida kylään monimuotoisia yhdistettyjä palveluja. 
Maaseudun kulttuuripalvelujen järjestämisessä tu-
lee kannustaa tilojen monikäyttöön (kirjastot, ky-
lätalot) ja uuden yhteistyön luomiseen toimijoiden 
välille. Samalla luodaan edellytyksiä maaseudulla 
olevan  luovuuden  ja  osaamisen  monipuoliseen 
hyödyntämiseen.62  Monipalvelupisteiden  lisäk-
si kulttuuripalvelujen  järjestäminen maaseudul-
la vaatii monialaisuutta. Yhdistämällä monia eri 
kulttuuripalveluja voidaan luoda järkeviä työkoko-
naisuuksia. Esimerkiksi  taidekasvatuspedagogin 
tehtäviin voidaan yhdistää lasten ja aikuisten tai-
dekasvatusta ja tyhy-toimintaa.
Maaseudun  kannalta  keskeisimmän  kiinteän 

kulttuurin peruspalveluverkoston muodostaa kir-
jastolaitos. Alueellisella kattavuudellaan ja lähes jo-
kaista ihmistä koskettavana se tavoittaa ylivoimai-
sesti laajimman asiakaskunnan. Kirjastot toimivat 
ennen muuta kulttuurin tiedollisten ja elämyksel-
listen tallenteiden kokoajana ja välittäjänä. Kirjas-
tot tarjoavat myös alustan monialaisten palvelujen 
kehittämiselle. Maaseudun kirjastoja voidaan vah-
vistaa  paikallisiksi  kulttuurikeskuksiksi.  Niiden 
rooliin voi ydintehtävän ohella kuulua esimerkiksi 
yleinen tiedottaminen, näyttelyjen järjestäminen, 
luennot, kirjailijavierailut ja konsertit. Maaseutu-
kirjastot ovat myös tärkeitä yhteistyökumppanei-
ta opetustoimelle ja aikuisopiskelijoille. Kirjastot 

62 Vrt. Kainulainen, liite.
63 Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015
64 Kirjaston kehittämisohjelma 2006–2010.

tukevat kansalaisten elinikäistä oppimista63. Uu-
distumisessa on yhtäältä huolehdittava kirjastojen 
perustehtävän  laadukkaasta hoitamisesta,  ja  toi-
saalta uudistuvien tehtävien vaatimasta riittävästä 
ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Kirjastoissa 
monet palvelumuodot ovat mahdollisia, mutta asi-
akkaat eivät aina osaa hyödyntää niitä. Kirjastois-
sa tulee panostaa myös palvelujen markkinointiin. 
Maaseudun kirjastojen erityishaasteena on logis-
tiikan kustannustehokas hoitaminen. Ratkaisuja 
voidaan hakea kuntien yhteistyöstä ja esimerkiksi 
digitaalisista aineistoista.64

Toinen merkittävä  toimija  ovat  kansalais-  ja 
kansanopistot  ja niiden  tuottamat vapaan  sivis-
tystyön palvelut. Kansanopistoilla on tärkeä rooli 
merkittävänä kulttuuri- ja sivistystoimijana sijain-
tipaikkakunnillaan. Ne palvelevat harrastajakent-
tää laajasti monien eri kulttuurin alojen koulutuk-
sen tuottajina ja harrastustoiminnan ohjaajina ja 
tukijoina. Kansalaisopistot vastaavat alueen sivis-
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tystarpeisiin ja tarjoavat mahdollisuuksia omaeh-
toiselle  oppimiselle  ja  kansalaisvalmiuksien  ke-
hittämiselle. Kansalaisopistojen joustavuus, kyky 
uudistua  ja tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja on 
selkeä mahdollisuus kehitettäessä kulttuurialalle 
uusia innovatiivisia palvelukonsepteja. Erityisesti 
harvan asutuksen alueilla tulee kiinnittää huomio-
ta  vapaan  sivistystyön  toiminnan kehittämiseen 
virtuaaliopetuksen ja sosiaalisen median antamien 
mahdollisuuksien keinoin.
Opetus-  ja  kulttuuriministeriö  (2010:25,  27) 

korostaa kansalaisopistojen tarjoaman taideope-
tuksen ja taiteen perusopetuksen erityisen suurta 
kysyntää harvaan asutuilla alueilla. Opetuksen tar-
jonta ei kuitenkaan kohtaa kysyntää alueellisesti 
tasa-arvoisella tavalla. Ministeriö suosittelee tai-
dekasvatuspalveluiden kysynnän ja tarjonnan kun-
ta- ja aluekohtaista arviointia, jonka lähtökohtana 
tulee olla tasapuolinen osallistumismahdollisuus 
taidekasvatukseen maan eri osissa pätevän taide-
opettajan ohjauksessa. Toisaalta ministeriö tavoit-
telee laadultaan korkeatasoisia ja riittävän vahvoja 
kulttuurialan koulutusyksiköitä ja maan sivistys- 
ja työvoimatarpeita palvelevaa koulutuspaikkojen 
ja alojen mitoitusta. Yksiköiden vahvistamisen ja 
mitoituksen korjaamisen tavoitteet johtavat usein 
tarjonnan alueelliseen keskittämiseen.

Suuri  ja osin ratkaisematon kysymys on, mil-
lä  tavoin  kulttuuripalvelut  kytkeytyvät  muiden 
kuin kulttuurisektorin omien tavoitteiden toteut-
tamiseen.  Uusia  innovaatioita  tarvitaan  myös 
kulttuuripalvelujen  ja hyvinvoinnin edistämisen 
rajapintaan. Kulttuurin merkitys hyvinvoinnin nä-
kökulmasta on sen ennalta ehkäisevässä ja toipu-
mista edistävässä vaikutuksessa erityisesti psyyk-
kissä hyvinvoinnissa.  
Kulttuuripalvelujen näkökulmasta pahoinvoivin 

väestönosa on myös haasteellisin. Heillä ei usein-
kaan ole halua eikä kykyä maksaa palveluista tai 
omaa  kiinnostusta  hakeutua  palvelujen  pariin. 
Näissä tapauksissa sosiaali- ja terveyssektorin tulee 
kyetä ohjaamaan asiakkaita myös kulttuuripalve-
lujen piiriin. Panostukset palautuvat vähentynee-
nä  sairastuvuutena  ja hillitsevät korjaavien pal-
velujen kysyntää. Toiminnan mahdollistamiseksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee 
nähdä kulttuuripalvelujen tarjoamat mahdollisuu-
det, ja kulttuurin ammattilaisten tulee kyetä vas-
taamaan sosiaali- ja terveys -sektorin asiakkaiden 
erityistarpeisiin. Keskeistä on kulttuurisektorin ja 
muiden palvelutuottajien välisen vuoropuhelun ja 
keskinäisen ymmärryksen lisääminen. Palvelujen 
välisillä rajapinnoilla on saatava aikaan win-win 
-tilanteita, joissa kulttuurin hyödyntäminen näkyy 
lisääntyneenä kulttuuripalvelujen ja vähentyneenä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntänä.
Ihmisten eliniän pidentyminen tuo uusia mah-

dollisuuksia  kulttuuripalvelujen  tuottamiseen 
ja  kuluttamiseen.  Työuran  jälkeinen  aika  antaa 
mahdollisuuden osallistua kulttuurin tuotantoon 
esimerkiksi kolmannen sektorin parissa, tai osa-
aikaisena työntekijänä. Nopeasti kasvava palkka-
työstä vapaa väestönosa lisää kulttuurin kysyntää, 
vaikka maaseudun väestö kokonaisuutena olisikin 
vähenemässä. Hyvinvointiin ja kulttuuriin liitty-
vien palvelujen kysyntä on suurta erityisesti seni-
orikansalaisen  elämänvaiheessa.  Innovatiivisilla 
palvelukonsepteilla, jotka ottavat huomioon ikään-
tyvien käyttäjien mahdollisuudet ja tarpeet, tulee 
olemaan kasvava kysyntä.
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4.2.5 Linjaukset ja toimenpiteet 

  8. Huolehditaan  maaseudun  kulttuuripalvelu-
jen perusresursoinnista takaamalla riittävä ja 
osaava henkilöstö sekä rahoitus yleisessä kult-
tuuritoimessa ja kulttuurin peruspalveluissa. 
Vahvistetaan maaseutukuntien kulttuuripalve-
lujen henkilöstön yhteistyötä ja vuorovaikutus-
ta ja pyritään eri palvelusektoreiden tavoitteita 
yhdistävien ratkaisujen löytämiseen. (Mahdol-
listajat: OKM, kunnat, maaseudun järjestöt)

  9. Vahvistetaan kirjastojen ja vapaan sivistystyön 
verkostoja toimimaan monipuolisesti maaseu-
dun kulttuuripalvelujen uudistajina ja asiakas-
lähtöisten palvelujen tuottajina. (Mahdollista-
jat: kuntien kirjastotoimi, vapaan sivistystyön 
toimijat)

10.  Lisätään maaseudun kulttuurista elinvoimaa 
suuntaamalla julkista rahoitusta ei-institutio-
naaliselle kulttuuritoiminnalle.  (Mahdollista-
jat: OKM, kunnat). 

11.  Perustetaan maakunnittain kuntien, ELY-kes-
kusten, maakuntaliittojen, taidetoimikuntien 
ja muiden alueellisten kulttuurin kehittämis-
tahojen yhteisiä foorumeita maaseudun kult-
tuuripalvelujen kehittämiseksi ja varmistetaan 
niiden toiminta. (Mahdollistajat: Kulttuuritee-
maryhmä, OKM, maakuntien  liitot,  kunnat, 
järjestöt)

12.  Tiivistetään kulttuuri-  ja taidejärjestöjen yh-
teistyötä maakunnallisesti, jotta voidaan esiin-
tyä yhtenä rintamana kulttuurialan kysymyk-
sissä  ja  kehittämisessä. Perustetaan  tarpeen 
mukaan alueellisia kattojärjestöjä.  (Mahdol-
listajat: järjestöt)

13.  Luodaan kulttuurille uusia kohtaamispaikkoja, 
ja viedään palveluja sinne missä ihmiset eniten 
liikkuvat, esimerkiksi liikekeskuksiin, liikenne-
asemille, ja sosiaalisen median ympäristöihin.  
(Mahdollistajat: kunnat, kulttuuriyhdistykset, 
järjestöt)

14.  Maaseudun kulttuuri-  ja vapaa-ajan palvelu-
jen järjestämisessä kannustetaan tilojen mo-
nikäyttöön  ja monialaisten palvelukeskusten 
toteutukseen (esimerkiksi kirjastot, kylätalot, 
elokuvateatterit, hyvinvointi- ja matkailupal-
velut, kulttuuriympäristöt  jne.),  jolloin mah-
dollistetaan uudenlainen yhteistyö toimijoiden 
välille. Samalla luodaan edellytyksiä uusille ja 
monialaisille palveluinnovaatioille sekä virik-
keellisen, vuorovaikutteisen ja luovan toimin-
taympäristön  kehitykselle.  (Mahdollistajat: 
kunnat, paikalliset toimintaryhmät, kyläyhdis-
tykset) 

15.  Edistetään valtionosuutta saavien taidelaitos-
ten, kuten teatterien ja orkestereiden, palvelu-
jen saavutettavuutta maaseudulla esimerkiksi 
työpajojen  ja  kiertuetoiminnan  muodossa. 
(Mahdollistajat: OKM, valtionosuuslaitokset, 
kunnat)
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4.3 Hedelmällinen toimintaympäristö luovalle taloudelle ja kulttuuriyrittäjyydelle

4.3.1 Luovan talouden ja elämystuotannon kasvumahdollisuudet maaseudulla

Kulttuuri ja taide tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa maaseudun elinkeino-
rakennetta. Kulttuurisidonnaisen yritystoiminnan yhteydessä on viime vuosina 
keskusteltu luovien alojen kasvusta, jonka vaikutukset heijastuvat myös suomalaisen 
maa seudun kehitykseen. Suppean määritelmän mukaan luovilla aloilla tarkoitetaan 
yrittäjyyttä ja kauppaa, jota käydään kulttuurisilla sisällöillä. Luovia aloja ei voida 
määritellä tiukasti, vaan toiminnan kulttuuripitoisuus vaihtelee toimialoittain. 
Kulttuuri toiminnan ytimessä on luovuudesta kumpuavat ideat ja niiden pohjalta 
syntyvät palvelut ja kulttuurintuotteet, jotka tulevat osaksi taloudellista toimintaa 
saadessaan muotonsa kaupallisina tuotteina. Alat, joilla on vahvoja kulttuurisia ja 
esteettisiä piirteitä ja jotka hyödyntävät kulttuurisia sisältöjä, kuten esimerkiksi 
arkkitehtuuri, muotisuunnittelu tai mainonta, ovat myös luovia toimialoja. Kulttuurisen 
ja taiteellisen elementin suodattumista osaksi taloudellista toimintaa puolestaan 
tukevat galleria- ja kustannustoiminta, kulttuurin tuotteiden myynti- ja jakeluverkostot 
sekä erilaiset yrittäjille suunnatut tukipalvelut.65 

65 Kulttuuripitoisuudesta eri toimialoilla esimerkiksi Kainulainen 2005 ja Kaunisharju 2009
66 Kainulainen ym. 2008.

Taloutta ja työllisyyttä vahvistavana tekijänä kult-
tuuri yhdistyy läheisesti muihin toimialoihin. Tu-
levaisuudessa eri  alojen välisillä  rajapinnoilla on 
arvioitu olevan eniten kasvupotentiaalia ja mahdol-
lisuuksia uusien ammattien syntymiseen. Kyse ei ole 
puhtaista kulttuuriammateista, vaan aloista, joilla 
on yhteys kulttuuriseen merkitystuotantoon. Raja-
pintoja syntyy muun muassa matkailun toimialalle, 
hyvinvointipalveluihin, media- ja informaatiotekno-
logian aloille sekä muoti- ja mainosteollisuuteen.66

Luovien alojen yritystoiminnalle on leimallista 
paitsi materiaalisen myös aineettoman kulttuuri-
pääoman tuotteistaminen, markkinointi ja myynti. 
Samalla kokemuksellisuudesta ja elämyksellisyy-
destä  on muodostunut  tuotteiden  taloudellisen 
arvon  keskeisin määrittäjä. Maaseutukulttuurin 
osalta  elämyksellisyys  kytkeytyy  muun  muassa 
fyysiseen kulttuuriympäristöön, taiteelliseen luo-
vuuteen,  historiaan  ja  kansanperinteeseen  sekä 
erilaisten kulttuurimuotojen yllätykselliseen koh-
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taamiseen. Aineettoman kulttuuripääoman tuot-
teistaminen ei ole ongelmatonta, vaan siihen liit-
tyy erilaisten arvolähtökohtien yhteensovittamista. 
Kyse on siitä, miten ja kenen ehdoilla kulttuurista 
perintöä  hyödynnetään  ja  ketkä  saavat  suurim-
man hyödyn. Vaikka ulkopuoliset ideat ja resurs-

HaÑHI desIgn omistaja Hanna Hirvonen ammentaa yrityksensä tuoteideat muun muassa Outokummun 
kaivoshistoriasta. Kuvan printtikankaiden ideat ovat löytyneet kaivoksen arkistoista. Kuva Emil Bobyrev.

sit  auttavat  kulttuuripääoman  tunnistamisessa 
ja  tuotteistamisessa,  on  paikallisista  yhteisöistä 
ja elämäntavoista liikkeelle lähtevä kehittäminen 
kestävin tie maaseudun kulttuurin taloudelliseen 
hyödyntämiseen.67   
Maaseudun  kehittämistyössä  elämystuotanto 

kytkeytyy  erityisesti matkailuelinkeinoon.  Tästä 
esimerkkeinä ovat erilaiset teemoitetut ympäristöt, 
joilla tarkoitetaan alueisiin liittyvien elämäntapo-
jen ja paikalliskulttuurien tietoista muokkaamista 
ja brändäämistä. Paikallisuus ja suomalaisuus ovat 
alihyödynnettyjä resursseja kulttuurimatkailussa. 
Kiinnostavimmat kulttuurimatkailukohteet liittyvät 
ulkomaisten matkailijoiden mielestä suomalaiseen 
ruokaan,  elämätyyleihin  sekä paikallisiin miljöi-
siin. Näiden ympärille voidaan luoda teemoitettuja 

67 Vrt. myös Siivosen artikkeli liitteenä 
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68 Suomen matkailustrategia (2006, 30), Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkakohteena? (2010, 63). Esimerkiksi Kainuussa on nostettu kale-
valaisuutta esiin kulttuurimatkailussa osana Wild Taiga -teemaa. Ks. myös Kainulaisen artikkeli liitteenä.

KylämatKaIlun KeHIttäjät koolla Vuonislahdessa. Kuva Susanna Kulmala

kokonaistuotteita, joissa alueella olevat toiminnot 
(tuotteet,  palvelut,  infrastruktuuri)  valjastetaan 
tukemaan tiettyä teemakulttuuria. Maaseutumat-
kailun  yhteydessä  teemaympäristö  voi  rakentua 
esimerkiksi kalevalaisuuden ympärille. Myös joulu 
on elämystuote, jonka kokonaisvaltainen hyödyn-
täminen on vielä kesken. Eri puolilla Suomea to-
teutettujen ja alueellisiin erityispiirteisiin pohjau-
tuvien  joulunviettotapojen hyödyntämistä osana 
joulumatkailun kokonaisuutta voidaan vahvistaa. 
Kulttuurimatkailun  elämystuotteiden  kehittämi-
sessä suomalainen maaseutu on vielä monin tavoin 
hyödyntämätön voimavara. Jotta maaseutu voi toi-
mia elämyksellisen kulttuurimatkailun resurssina, 
on huolehdittava myös matkailun perus- ja tukipal-
veluiden tasosta ja saatavuudesta maaseudulla.68

EU:n alueella luovien alojen työllisyys kasvaa jat-
kuvasti. Vaikka Suomessa alan työpaikat keskittyvät 
voimakkaasti Etelä-Suomeen ja suurimpiin kaupun-
keihin, luovat alat on nähtävä tulevaisuuden kasvu-
alana myös suurten keskusten ulkopuolella. Maa-
seutu on hedelmällinen toimintaympäristö luovalle 
taloudelle ja kulttuuriyrittäjyyden syntymiselle, sillä 
maaseudulla on paljon resursseja ja mahdollisuuk-
sia kulttuurin liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen. 
Käsityöläisillä, ohjelmapalveluyrittäjillä,  tapahtu-
mantuottajilla ja taiteen ammattilaisilla on erityis-
tä  kulttuuriosaamista  ja  kulttuuripääomaa,  jota 
voidaan muuntaa myös taloudelliseksi pääomaksi. 
Luovien  alojen  yrittäjistä  tulee muodostaa  omia 
yritysverkostoja tai liittää ne osaksi muiden toimi-
alojen klustereita ja tuotteiden arvoketjuja. Voittoa 
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tavoittelematonta  tai  vapaaehtoisuuteen  perus-
tuvaa kulttuuritoimintaa on maaseudulla sitäkin 
enemmän. Useat tapahtumat ja harrastustoiminta 
järjestöjen tai julkisten organisaatioiden tuottami-
na ovat osa  luovaa toimialaa, vaikkei niiden toi-
minnassa korostukaan liiketaloudellinen ajattelu. 
Kuitenkin ne muodostavat perustan, jonka varaan 
kulttuurin taloudellinen hyödyntäminen rakentuu.  

4.3.2 Luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tukipalvelut

Luovien  alojen  kehittäminen  on  edennyt  hyvin 
valtakunnallisesti  ja  suurimmissa  kaupungeis-
sa. Lukuisilla ohjelmilla  ja hankkeilla on pyritty 
kehittämään  alojen  kehittymistä  ja  yrittäjyyden 
tukipalveluita; muun muassa kulttuurin osaamis-
keskusohjelman ja alueellisen koheesio- ja kilpai-
lukyky -ohjelman (KOKO) luovien alojen verkos-
ton, opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen 
yritystoiminnan  kasvun  ja  kansainvälistymisen 
ESR -kehittämisohjelman 2007–2013, Kulttuuri-
viennin kehittämisohjelman 2007–2011 ja työ- ja 
elinkeinoministeriön Luovan talouden strategisen 
hankkeen kautta. 
Suomeen on organisoitu monipuolinen ja laa-

ja  yritysneuvontaa  tarjoava  palveluverkosto,  jo-
hon  kuuluvat  muun  muassa  yrityshautomot, 
uusyrityskeskukset, ELY-keskukset ja seudulliset 
kehittämisyhtiöt.  Kuitenkaan  nämä  tahot  eivät 
toistaiseksi ole  tunnistaneet  luovaa  toimintaa  ja 
sen  erityispiirteitä kovin  laajassa mitassa osana 
yritysten liiketoimintaa. Ongelmat ovat liittyneet 
immateriaalioikeuksien ja arvoketjujen hallintaan, 
taiteellisen työn tekemiseen sekä kulttuuriosaami-
sen soveltamiseen eri ammattialojen rajapinnoilla. 
Yrittäjyyden tukemisessa on nykyisellään kaksi 

perusongelmaa: yhtäältä tukipalvelut eivät kohtaa 

kulttuuritoimijoiden tarpeita ja toisaalta kulttuu-
ritoimijat eivät aina löydä tarvitsemiaan palvelui-
ta. Keskeinen pulma on se, että yrityspalveluissa 
käytetty  liiketalouden kieli  ja yrittäjyyden mallit 
sopivat huonosti kulttuuriyrityksille. Yrittäjyyden 
tukipalveluita leimaa vahvasti kasvuyrittäjyysajat-
telu, joka ei tunnu vieraalta yksinomaan kulttuuri-
yrittäjille, vaan monille muillekin pienyrittäjille.69 
Yrityksille suunnattujen tukipalveluiden kannal-

ta on olennaista se, että palvelut tunnistavat koh-
deryhmänsä tarpeet ja että palvelut tulevat osaksi 
yrityskehittäjien  normaalia  toimintaa  siten,  että 
niiden saatavuus ulottuu myös syrjäisten maaseu-
tualueiden kulttuuriyrittäjille. Maaseutupoliittisesti 
tavoitteena tulee olla luoviin aloihin erikoistuvien 
yrityspalvelujen lisääminen maaseutualueilla sekä 
räätälöityjen ohjaus- ja tukipalveluiden tarjoaminen 
järjestötoimijoille ja yksittäisille taiteilijoille.   
Pienimmissä kaupungeissa ja maaseutumaisilla 

alueilla erikoistuneiden yrityshautomoiden perus-
taminen  ei  ole mahdollista  vähäisten  resurssien 
vuoksi70. Luovien alojen yrityskehityspalvelut  tu-
lee hahmottaa samalla tavalla eri aluetasoilla kuin 
muutkin yritysten tukipalvelut: peruspalvelut tar-
jotaan mahdollisimman lähellä toimijoita, kun taas 
erikoistuneet  palvelut  voivat  sijaita  kauempana. 
Kunnan kulttuuri- tai elinkeinoasioista vastaavien 
on  kyettävä  järjestämään  tukipalveluja  alueensa 

taIto-yrItysneuvojat auttavat käsityöyrityksiä 
tuotekehityksessä konsultoimalla ja kouluttamalla. 
Näin voimme turvata käsityöelinkeinon myös 
tulevaisuudessa. Kuva Studio Tomi Aho/Taito Group.

Kulttuuri- ja taidealan  
ammattilaisia tulee  
kannustaa yrittäjyyteen

69 Mm. Poettschacher 2005
70 Luovien alojen yritystoiminnan...2006, 52
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kulttuuritoimijoille ja tarvittaessa ohjaamaan yrit-
täjiksi haluavia kulttuuritoimijoita erikoistuneiden 
palveluiden ääreen. Kunnissa on oltava tietoa erilai-
sista alueellisista, maakunnallisista ja kansallisista 
verkostoista ja palveluista luovien alojen yrittäjille. 
Elinkeinojen kehittämispalveluhenkilöstön kykyjä 
vastata kulttuuriyrittäjien erityistarpeisiin on myös 
lisättävä. Tässä yhteydessä avainasemassa on Jalos-
tamo-konseptin71 tuotteistaminen ja laajentaminen 
myös maaseudun kulttuuritoimijoiden saataville. 
Mahdollisia luovien alojen yrittäjäryhmiä ovat 

ne kulttuurialan ammattilaiset,  joilla on tekemi-
sessään tai taiteenalansa traditioiden perusteella 
riittävä markkinasuuntautuneisuus. Tarkoituksena 
ei ole tehdä kaikista kulttuuritoimijoista yrittäjiä, 

vaan tarjota kiinnostuneille mahdollisuus yrittäjä-
mäiseen toimintaan. Maaseudun kulttuuriyrittäjät 
eivät useinkaan ole kasvuhakuisia, jolloin kasvun 
tai kansainvälistymisen kehittämisohjelmat ja tu-
kimuodot eivät tavoita heitä. 
Luovien alojen yritystoiminnassa korostuu lii-

ketoiminnan monialaisuus,  toimialojen  rajapin-
noilla liikkuminen ja verkottuminen kansallisesti 
ja kansainvälisesti. Näiden taitojen opettamiseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota yrittäjyyden ja 
liiketoimintaosaamisen  koulutuksessa.  Kulttuu-
rin harrastajakentästä voi nousta alan yrittäjyyttä 
ja harrastajille tulee myös suunnata yrittäjyyden 
tukipalveluita. Kulttuuriyrittäjyyden alkuvaiheen 
tukemisessa  järjestöillä  ja kansalaisopistoilla on 

71 Jalostamo tarjoaa palveluita luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen (mm. liiketoiminnan suunnitteluun, tuotekehitykseen, kansain-
välistymiseen, rahoitukseen ja verkostoitumiseen). Jalostamo-palvelua koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus, ja palveluja on tarjolla myös 
alueellisesti kehittämisyhtiöiden ja teknologiakeskusten kautta.

sarKa-HanKKeen KulttuurIKylvetys pohjois-savolaisille matkailuyrittäjille: 
Jenni Linnoven keramiikkapajassa tuunattiin mukeja. Kuva Anna Vilkuna.
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4.3.3 Luovien alojen ja elämystuotannon  
yrityskeskittymät sekä kehitysalustat

Profiloituneiden osaamiskeskittymien ja innovaa-
tioympäristöjen rakentaminen on alueiden kehi-
tyksen ja kilpailukyvyn vahvistamisen keskeinen 
lähtökohta. Myös luovien alojen ja elämystuotan-
non yhteydessä on viime vuosina puhuttu osaa-
miskeskittymien tarpeesta. Esimerkiksi Ruotsissa 
viiden tuhannen asukkaan kunnassa järjestettävä 
Hultsfred-festivaali  on  luonut  vuosien  saatossa 
ympärilleen ”Rock City”  -imagon  ja  synnyttänyt 
ajan myötä paikkakunnalle musiikkiteollisuuden 
pienyritysten keskittymän72. Myös suomalaisella 
maaseudulla on jo olemassa kulttuurialan yritys-
keskittymiä kuten Fiskarsin ruukkialue Raaseporin 
Pohjan alueella.
Maaseutualueet voivat toimia kulttuurialan yri-

tystoiminnan kasvualustoina  ja mahdollistajina. 
Tämä edellyttää jatkuvaa maaseudun työmarkki-
noilla tapahtuvien muutosten tunnistamista ja en-
nakointia sekä monialaisia palvelukonsepteja tu-
kevaa kehittämistyötä. Maaseudun luovien alojen 
uudet työpaikat voivat syntyä paitsi yrityksiin myös 
kolmannelle sektorille sekä julkisen palvelutuotan-
non yhteyteen. Kehittämistyössä on tunnistettava 
maaseudun luovien alojen veturiyritykset, alueel-
liset erityispiirteet sekä vahvistettava alueellisesti 
profiloituneita keskittymiä. Tällaiset alueellisesti 
profiloituneet keskittymät voivat syntyä julkisten 
kulttuuripalveluiden tai kulttuurialan yritysten ja 
tapahtumien ympärille, minkä lisäksi niiden toi-
mintaympäristöä luonnehtii usein kulttuurihisto-
riallisesti erityinen miljöö. Esimerkkinä tällaisesta 
maaseudun monialaisesta kulttuurikeskittymästä 
on kulttuurikeskus Vanha Paukku Lapualla73. 
Suomalaiselle  maaseudulle  voi  kehittyä  kil-

pailukykyisiä mikroklustereita, jotka ovat lähellä 
toisiaan  sijaitsevien pienyritysten muodostamia 

Luovien alojen ja  
kulttuurin yritysverkostot 
saavat voimaa maaseudun 
ja kaupungin yhteisistä 
verkostoista

72 Esim. Lundström 2009, 45–47
73 Suutari 2007

merkittävä  rooli  ammatillisten  työtilaisuuksien 
tarjoajina ja työkokemuksen kehittäjinä. 
Avainkysymyksiä ovat kilpailukykyisen tuotteen 

tai palvelun aikaansaaminen ja kysynnän luominen 
sekä yrittäjyyden kehittäminen. Erityisesti harvaan 
asutulla maaseudulla on tunnustettava se tosiseik-
ka, että asiakaspohja on pieni ja yrittäjyyden tuki-
palveluiden saatavuus vähäistä lähiympäristössä. 
Tällöin  vaihtoehdoiksi  jää  houkutella  kuluttajia 
palveluiden ääreen etäämpää ja koota asiakaspo-
tentiaalia  yhteen  esimerkiksi  muiden  yrittäjien 
kanssa muodostamalla yritysverkostoja tai markki-
noida ja myydä tuotteita tietoverkkojen välityksel-
lä. Monet kulttuurintuotteet syntyvät vuorovaiku-
tuksessa kansainvälisten verkostojen kanssa ja ne 
voidaan markkinoida ja välittää maapallonlaajui-
sesti tietoverkoissa. Tällöin tekijöiden tai kuluttaji-
en sijaintipaikoilla ei sinänsä ole merkitystä, vaan 
pääsy ja kyky toimia kansainvälisissä verkostoissa 
korostuvat.    Kulttuuriyrittäjyyden  kehittämisen 
kannalta  tärkeä  tekijä onkin kattavat, nopeat  ja 
toimivat  tietoliikenneyhteydet  myös maaseutu-
alueilla.  
Kulttuuriyrittäjyyden edistäminen on julkisen, 

yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.  Toi-
mijoiden  rooleista  tulee  sopia  eri  aluetasoilla  ja 
parantaa yrittäjyyden tukipalveluiden saatavuutta 
maaseudulla.  Yrittäjyyden olemassa  olevan pal-
veluverkoston osaamisen ja asiantuntijuuden ke-
hittäminen  on  ensiarvoisen  tärkeää. Olennaista 
on myös maaseudun ja kaupunkien luovien alojen 
yritysten  linkittäminen keskenään. Kolmannella 
sektorilla sekä esimerkiksi kulttuuriosuuskunnilla 
on merkitystä tukipalveluiden tuottajina kulttuuri-
yrittäjille, ja niiden valmiuksia toimia luovien alo-
jen yrittäjyyden tukijoina tulee kehittää. 

Vilkas ja monipuolinen 
kulttuurielämä kannustaa  
luovuuteen
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yhteistyöhön perustuvia kokonaisuuksia. On tär-
keää tukea kehittämispoliittisin toimenpitein maa-
seudun kulttuurialojen mikroklustereiden syntyä 
tai  eri  toimijoiden verkottumista  siten,  että elä-
mystuotannon osaamiskeskittymän rakentuminen 
mahdollistuu myös maaseudulla. Maaseudun mik-
roklusterien toimialat liittyvät maaseutupoliittisen 
kokonaisohjelman 2009–2013 mukaan erityisesti 
matkailuun, sosiaali-  ja terveyspalveluihin, kult-
tuuriin, designyrittäjyyteen, lähiruokaan ja uusiu-
tuviin  energialähteisiin. Matkailun  sekä käsi-  ja 
taideteollisen alan yhteistyö tarjoaa esimerkin mo-
lemminpuolisista eduista: käsityöyrittäjät saavat 
uusia markkinointimahdollisuuksia  ja matkailu-
yrittäjät saavat puolestaan uutta sisältöä palveluil-
leen. Yhteistyötä voi lisätä esimerkiksi kytkemällä 

käsi- ja taideteollisuusala vahvemmin tapahtumien 
yhteyteen74. Keskittymiin voi sijoittua myös luovi-
en alojen agentteja tai tuottajia, jotka voivat tarjo-
ta henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta luovien 
alojen  yrittäjien  liiketaloudellisiin  kysymyksiin. 
Lisäksi eri alojen aloittavien yrittäjien keskinäisillä 
vertaisverkostoilla on merkitystä toimialakeskitty-
mien synnyttämisessä. 
Luovien alojen kasvulle on  leimallista monia-

laisuus ja toimialojen välisten rajojen ylittäminen. 
Maaseudun yritystoiminnan ja palvelujen tuote-
kehitys tarvitsee tuekseen monialaisia innovaati-
oita. Palveluliiketoiminnan kasvua tapahtuu raja-
pinnoissa, jolloin esimerkiksi kulttuuriosaaminen 
kiinnittyy matkailualan  ohjelmapalveluihin,  so-
siaali-  ja terveyspalveluihin,  informaatio-  ja me-
diateknologian soveltamiseen sekä muoti-, mainos- 
ja mediateollisuuteen. Jotta luovilla rajapinnoilla 
piilevä kasvupotentiaali voidaan hyödyntää maa-
seudulla, tulee järjestää monialaisia yhteistyöfoo-
rumeita. Monialaisuus edellyttää veturiyrityksiä, 
joiden yhteyteen monialaiset palveluinnovaatiot 
rakentuvat. Olennaista on esimerkiksi teknologia-
alojen osaajien ja sisällöntuottajien vuoropuhelun 
edistäminen muun muassa matkailun tuotekehi-
tysprosesseissa. Tärkeää on myös tunnistaa mo-
nialaisia ammattikuvia ja yritysryppäitä, joiden yh-
teydessä maaseudun luovien alojen yritystoiminta 
kehittyy. 
Keskeinen  haaste  maaseudun  kulttuurialan 

yritystoiminnan kehittämisessä onkin monialais-
ten ammattikuvien yleistyminen. Tämä heijastuu 
myös kulttuurialojen ammatilliseen koulutukseen. 
Samalla kun maaseudun oppilaitosverkkoon koh-
distuu supistuspaineita  ja vaatimuksia keskittää 
toimintoja maakuntakeskuksiin, uutena mahdol-
lisuutena  on  kehittää  koulutuksen  sisältöä  vas-
taamaan monialaisia ammattikuvia ja toimialojen 
rajapinnoilla liikkumista. Esimerkkeinä tällaisista 
voivat olla tyky- ja tyhy-toiminnan ammattilaisten 
tai kulttuurimatkailun käsityöohjelmantuottajien 
koulutus. 
Kulttuuri-,  sosiaali-  ja  terveysalojen  välisten 

rajapintojen ylittäminen sekä koulutuksessa että 
palvelutuotannossa on erittäin  tärkeää. Luovien 
alojen sekä hyvinvointi- ja terveysalojen yritysten 

74 Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiassa vuosille 2010–2013 käsi- ja taideteollisuusalan toimijoiden ja matkailutoimijoiden 
välisen yhteistyön vahvistaminen on nostettu esiin. 
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KuvataIteIlIja panu Hemmingin työ koristaa 
teuvalaisen viljasiilon seiniä. Idea työhön lähti siilot 
omistavalta maatalouskauppiaalta. Työtä tukivat 
kunta, paikalliset yritykset ja maakunnan liitto. Kuva 
Annukka Käkelä.

yhteistyö ja verkottuminen monipuolisiksi palvelu-
konsepteiksi, tuotteiksi ja asiakkuuksiksi on uusi ja 
kasvava alue. Yhteiset yrityshautomot, yritysneu-
vonta sekä täydennys- ja yhteistyökoulutus luovat 
alustan, jolta voi syntyä uusia palvelukonsepteja 
terveyden edistämiseen sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluihin soveltuvia kulttuurituotteita.75 
Tulevaisuuden merkittävimmäksi  tavoitteeksi 

nousee uusien käyttäjälähtöisten  innovaatioym-
päristöjen  ja  tuotekehitysalustojen  suunnittelu 
maaseutualueille. Maaseudun  elämyspalvelujen 
tuotteistamisen apuvälineeksi on kehitettävä käyt-
täjälähtöisiä tuotekehitysympäristöjä eli niin sa-
nottuja  maaseudun  Living  Labeja.  Living  Lab 
-kehitysalustat ovat innovaatioympäristöjä, jotka 
kokoavat yhteen tuotteiden ja palvelujen tarjoajat, 
kehittäjät  sekä  loppukäyttäjät,  kuten kuluttajat, 
asukkaat, työntekijät ja vapaa-ajanviettäjät. Living 
Labissa kootaan järjestelmällisesti yhteen maaseu-
dun kulttuuri-  ja vapaa-ajan palvelujen käyttäji-
en aitoja käyttäjäkokemuksia tuotekehityksen eri 
vaiheissa. Toiminta  edellyttää  julkisen  sektorin, 
yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden 
laaja-alaista yhteistyötä.  
Maaseudun elämystuotannon kehityksen kanta-

vana ideana on erilaisten toimijoiden ja asiantun-
tijoiden voimavarojen yhdistäminen sekä uuden-
lainen,  avoin  vuorovaikutus  tuotekehityksen  eri 
vaiheissa. Pyrkimyksenä on osaamisen täydentä-
minen, tietojen jakaminen ja työnjako esimerkiksi 
teknologisen osaamisen ja taiteellisen luovuuden 
välillä. Esimerkkeinä voivat olla maaseudun kult-
tuuritapahtumat, joiden yhteydessä voidaan kehit-
tää vaikka tapahtumien ekotehokkuutta tai testata 
uusia elintarvikkeita.  Living Lab -toimintaa hyö-
dyntäen voidaan myös kehittää ja testata esimer-
kiksi kesäasukkaille tarjottavia palveluja tai kult-
tuurisia hyvinvointipalveluja.76 
Maaseudun käyttäjälähtöisen kehityksen alus-

tana voidaan pitää yhteisöllistä  toimintaa kuten 
kylätoimintaa.77 Monet kansainvälisestikin näky-
vät  ja merkittävät maaseudun  tapahtumat  ovat 
syntyneet yhteisöllisesti ja paikallinen sosiaalinen 
pääoma on tukenut ideoiden esiinnousua ja jalos-
tumista. Maaseudun luovan alan kehitysalustana 

maaseudun KulttuurIsta vetovoimaa matkailuun 
-hanke järjesti tuotekoulutuksia alueen kulttuuri- ja 
matkailutoimijoille Loimaan seutukunnalla. Kuvassa 
ruokatuotetyöpajan osallistujat. Kuva Päivi Kaijula.

75 Liikanen 2010; 15–16, 20
76 Esimerkkinä palvelutuotannon kehittämisestä avoimessa innovaatioympäristössä toimii hoivapalvelun kehittäminen Tampereella Demolan 

kehitysympäristössä. Myös Etelä-Savossa on testattu vuosina 2005–2007 niin sanottua kumppanuuspöytää, jonka avulla on kehitetty hy-
vinvointialaa. Kumppanuuspöytä-mallista enemmän Rantanen ym. 2007. Kulttuuri- ja taidepohjaisten alueellisten hyvinvointipalveluiden 
kehittämisestä ks. myös von Brandenburg 2009.

77 Esimerkkinä kylätoiminnan roolista ideoiden kehitysalustana voidaan mainita Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry Kainuussa, jossa 
yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma ovat olleet perusta uusien ideoiden synnyttämiselle ja jossa ideoista on syntynyt jopa erillistä liiketoi-
mintaa. 
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voi  toimia myös 4H-toiminta. 4H:lla 
on kokemusta nuorten yrittäjyyskasva-
tusmalleista, ja toimintaa voidaan mo-
nipuolistaa  lisäämällä  luovien  alojen 
yrittäjyyskasvatusta. 
Erityinen haaste maaseudun inno-

vaatioympäristöille on innovaatiopro-
sessien muuttuminen entistä enemmän 

kuluttaja- ja käyttäjälähtöisiksi ja ihmistiheyden ja 
kaupunkien merkityksen painottuminen uudella 
tavalla  innovaatioiden synty-  ja  testausalustana. 
Tuotekehitysalustat toimivat maaseudulla, mikäli 
ne kykenevät houkuttelemaan riittävää ”kriittistä 
kuluttajamassaa” testaamaan ja kehittämään tuot-
teita, tai jos avoin innovaatioprosessi onnistutaan 
toteuttamaan ylipaikallisissa verkostoissa. Hyvänä 
esimerkkinä Suomessa toimivista avoimista inno-
vaatioympäristöistä,  joiden  toimintojen  ydin  si-
joittuu suurten keskusten ulkopuolelle, ovat  suo-
malaiset urheiluopistot. Vierumäellä on kehitetty 
ja testattu kuntoiluvälineitä kymmenien tuhansien 
kuluttajien kokemusten avulla. Vuokatin urheilu-
opiston ympärille syntyneestä Snowpoliksesta on 
tulossa  liikuntafysiologian  huippututkimuksen 
myötä myös  vanhusten  turvatekniikan  kehittä-
mispaikka. Kuortaneen Urheiluopiston yhteydessä 
Kuortane Testing Lab tuottaa liikunta-  ja hyvin-
vointiteknologiatuotteiden tutkimus-  ja  tuoteke-
hityspalveluja. Liikunta- ja hyvinvointialojen kas-
vu sekä yhteydet kulttuuriseen elämystuotantoon 
aikaansaavat sen, että näitä ympäristöjä voidaan 
hyödyntää  jatkossa myös  elämystuotannon  tes-
tausalustoina.78

78 Panzar 2007, vrt. Suutari ym. 2009 

KaupunKIfestIvaalI antI jalkautuu Nilsiään Cindy 
Bakerin voimin. Kuva Anna Vilkuna

juanKosKen tulevaIsuusverstas:juanKosKen 
elinkeinorakenne on puuteollisuuden kuihtuessa 
kriisiytynyt: SARKA-hankkeen ideointiverstaassa 
etsittiin luovilta aloilta uusia avauksia yrittäjyyden ja 
vetovoimaisuuden kehittämiseen.
Kuva Anna Vilkuna
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4.3.4 Linjaukset ja toimenpiteet

16.  Kehitetään monialaisia  ja  innovatiivisia  elä-
mystuotannon palvelukonsepteja esimerkiksi 
sosiaali-  ja  terveysalalle sekä matkailusekto-
reille, joilla kulttuuriosaamista sovelletaan uu-
silla tavoilla (design, brändäys, ohjelmapalve-
lut, informaatio- ja mediateknologian käyttö, 
kulttuuriympäristöt). Kannustetaan kulttuuri-, 
sosiaali- ja terveysalojen välisten rajapintojen 
ylittämiseen. Tuetaan erityisesti hyvinvointia-
lojen kulttuuriin pohjautuvan yritystoiminnan 
ja palvelukonseptien kehittämistä.  (Mahdol-
listajat:  OKM,  TEM,  ELY-keskukset,  Tekes, 
osaamiskeskukset,  kunnalliset  ja  seudulliset 
kehittämisyhtiöt, maakuntien  liitot, paikalli-
set toimintaryhmät, järjestöt, Kulttuuriteema-
ryhmä.) 

17.  Lisätään luoviin aloihin ja elämystuotantoon 
erikoistuvien yrityspalvelujen tarjontaa maa-
seutualueilla ja saatetaan alat osaksi olemassa 
olevia yritysneuvontapalveluita siten, että pal-
velujen saatavuus ulottuu myös harvaan asut-
tujen  maaseutualueiden  kulttuuriyrittäjille. 
Yrittäjyyden olemassa olevan palveluverkos-
ton osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämi-
nen on tässä avainasemassa. Kärkihankkeena 
on  Jalostamo-konseptin  tuotteistaminen  ja 
laajentaminen  myös  maaseudun  kulttuuri-
toimijoiden  käyttöön.  (Mahdollistajat:  ELY-
keskukset,  seudulliset  yrityspalvelupisteet, 
kunnalliset  ja  seudulliset  kehittämisyhtiöt, 
teknologiakeskukset, TEM, ESR-ohjelmat, Ko-
heesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) luovi-
en alojen verkosto, yritysverkostot.)  

18.  Tuetaan  taide-  ja  kulttuuriammattilaisten 
yritystoiminnan käynnistymistä  yrittäjyyden 
täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksilla 
sekä varmistetaan, että liiketalous ja yrittäjyys 
ovat mahdollisia sivuaineopintoja kulttuuri- ja 
taidealaa opiskeleville. (Mahdollistajat: oppi-
laitokset, ESR-ohjelmat) 

19.  Tuetaan maaseudun luovien alojen mikroklus-
tereiden syntyä sekä eri toimijoiden verkottu-
mista  siten,  että  elämystuotannon  osaamis-

keskittymien  rakentuminen mahdollistuu  ja 
esimerkiksi monialaisia kulttuurikeskittymiä 
syntyy  kulttuurilaitosten  ympärille. Kehittä-
miskohteina voivat olla esimerkiksi paikalli-
sesti erikoistunut ja kansallisesti profiloitunut 
tapahtumatuotanto, kulttuuritilojen hyödyntä-
minen monialaisina elämyspalvelukeskuksina 
tai elämyksellisten ympäristöjen kehittäminen 
yhteistyössä matkailuyritysten kanssa esimer-
kiksi kehittämällä museoiden ja kulttuurihisto-
riallisten kohteiden elämyksellisyyttä. Lisätään 
kulttuuri-  ja matkailutoimijoiden yhteistyötä 
kytkemällä käsi- ja taideteollisuus sekä muse-
ot tiiviimmin matkailupalveluihin ja tapahtu-
miin (Mahdollistajat: OKM, osaamiskeskukset, 
maakuntien liitot, ELY-keskukset, MEK, alu-
eelliset matkailun markkinointi- ja kehittämis-
organisaatiot, KOKO:n luovien alojen verkosto, 
tapahtumanjärjestäjät, käsi- ja taideteollisuus-
yhdistykset.)

20. Maaseudun elämyspalvelujen synnyttämisen 
apuvälineeksi kehitetään käyttäjälähtöisiä tuo-
tekehitysympäristöjä  (ns. maaseudun Living 
Labit). Tämä edellyttää maaseudun kulttuuri- 
ja vapaa-ajan palvelujen käyttäjien kokemus-
ten systemaattista koontia tuotekehityksen eri 
vaiheissa  sekä  julkisen  sektorin,  yritysten  ja 
tutkimus-  ja koulutusorganisaatioiden  laaja-
alaista yhteistyötä. (Mahdollistajat: paikalliset 
toimintaryhmät, tutkimuslaitokset, Kulttuuri-
teemaryhmä, KOKO:n luovien alojen verkosto, 
teknologiakeskukset, kunnalliset ja seudulliset 
kehittämisyhtiöt)

21.  Parannetaan  järjestösektorin  ja  kulttuuri-
osuuskuntien valmiuksia tarjota luovien alojen 
tukipalveluita. Tätä työtä tukemaan laaditaan 
selvitys kolmannen sektorin toimijoiden roo-
lista luovilla toimialoilla ja käynnistetään spar-
raustoimintaa kolmannelle  sektorille.  (Mah-
dollistajat: kansalaisopistot, tutkimuslaitokset, 
kuntien kulttuuritoimet, kunnalliset ja seudul-
liset kehittämisyhtiöt, Kulttuuriteemaryhmä)
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4.4 Maaseudun kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön arvo

4.4.1 Kulttuuriperinnön siirtäminen ja säilyttäminen 

Kulttuuriperintö on aina läsnä. Se voidaan jakaa aineelliseen (esineet, rakennukset) 
ja aineettomaan (tarinat, tavat). Kulttuuriperintö auttaa meitä hahmottamaan 
paikkamme ajallisesti, tilallisesti ja sosiaalisesti. Se kertoo ihmisten elämästä eri 
aikakausina ja tarjoaa mahdollisuuden oppia tuntemaan oman ja toisten yhteisöjen 
kulttuureja.79 Kulttuuriperintö ei ole vain korkeakulttuuria, vaan myös arjen elämää 
erilaisine ajattelu- ja toimintatapoineen. Sekä aineellinen että aineeton kulttuuriperintö 
ovat merkittävä osa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä, jossa toiminta on 
tasa-arvoista ja sopusoinnussa yhteisön arvojen ja kulttuurin kanssa.  

perunannostoa. sagalundIn museossa 
Kemiönsaarella historia tehdään eläväksi toiminnan 
kautta. Kuva Sagalundin museo. 

79 Kulttuuriympäristö-ohjelma – miksi ja miten 2009; Kulttuuriperintö ja museot 2010.

Säilytä punainen 
lanka menneisyyden ja 
nykyisyyden välillä

lemun KotIseutumuseon pellolla pidetään 
keppihevoskilpailua museon avoimien ovien 
yhteydessä. Kuva Tauno Linkoranta.

Kulttuuriperintö  on  jatkuvassa muutoksessa. Ne 
tarinat  ja  elämäntavat,  joita pidämme  tänään  it-
sestään selvinä, ovat huomisen kulttuuriperintöä. 
Samoin ne esineet ja rakennukset, jotka ovat meille 
arkipäiväisiä voivat olla tuleville sukupolville kiin-
nostava pala menneisyyttä. Oman paikallisen kult-
tuuriperintönsä  uudistamisessa,  siirtämisessä  ja 
säilyttämisessä maaseudun asukkaat ovat avainase-
massa. Omaehtoisesti kulttuuriperinnöstä huolehti-
minen takaa parhaiten paikallisen kulttuurin eteen-
päin välittämisen halutussa muodossa. Kotiseutu- ja 
museojärjestöt  sekä  talonpoikaisyhdistykset ovat 
myös tärkeitä maaseudun kulttuuriperinnön säilyt-
täjiä ja siirtäjiä.
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Maaseudun  kulttuuriperinnön  siirtämisen  ja 
säilyttämisen kannalta  on  tärkeää,  että  työ  saa-
daan kytkettyä mahdollisimman ajanmukaisesti 
ja  laajasti muille  yhteiskunnan osa-alueille. Yh-
teistyö oppilaitosten kanssa on tärkeää  lasten  ja 
nuorten saamiseksi mukaan  toimintaan. Paikal-
lislehdet,  toimivat  paikallisen  kulttuurielämän 
tiedotuskanavina,  identiteetin  luojina  ja  usein 
myös  kulttuuriperinnön  siirtäjinä.  Yrittäjyys  ja 
varsinkin matkailuyrittäjyys on  luonteva kump-
pani kulttuuriperintötoimijoille. Kulttuuriperintö 
muodostaakin  yhden keskeisen matkailun  veto-
naulan. Museoiden ympärille muodostuvissa kult-
tuurikeskuksissa yrittäjyys  ja kulttuuriperinteen 
siirtäminen  yhdistyvät  hedelmällisellä  tavalla. 
Esimerkeiksi menestyvistä ja monipuolisista kult-
tuurikeskuksista voidaan nostaa muun muassa Fis-
karsin ruukkikylä Raaseporista tai Stundars Mus-
tasaaresta83. 
Kulttuuriperinnön  säilytysmuotojen  uudista-

minen  voidaan myös  kytkeä matkailun  kehittä-
miseen. Esimerkiksi erilaiset historian elävöittä-

KulttuurIperInnön säIlyttämInen ja 
uudistaminen on myös kädentaitojen siirtämistä. Käsi- 
ja taideteollisuusjärjestöllä on noin 120 taitokeskusta 
eri puolilla Suomea ja työpajakursseille osallistuu 
vuosittain yli 90 000 asiakasta. Kuvaaja Nina Dodd/
Taito Group.

80 Sama.
81 Sama.
82 Björkman & Näse 2009. 
83 Fiskarsin Ruukkikylä 2010; Stundars 2010.

Niin aineellisen kuin aineettomankin kulttuuri-
perinnön säilyttämisessä museot ovat keskeisellä 
sijalla. Suomessa on yli tuhat museota, joista 163 
on  ammattimaisesti  hoidettuja. Museoiden  jou-
kossa on kolme valtakunnallista museota sekä 22 
maakuntamuseota ja 16 aluetaidemuseota, joiden 
tehtävänä on ohjata ja edistää museotoimintaa alu-
eillaan. Lisäksi valtakunnallisia erikoismuseoita on 
1580.  Museoiden tehtäviin kulttuuriperinnön asi-
antuntijoina, tutkijoina ja siirtäjinä kuuluu myös 
sivistys- ja opetustyö. Erityisellä kulttuuriperintö-
opetuksella tuetaan kulttuuri-identiteetin kehitty-
mistä ja sidotaan kansalaiset elinympäristöön ja 
sen menneisyyteen. Kulttuuriperintöopetus antaa 
perspektiiviä myös muiden kulttuurien ja uuden 
tarkasteluun.81  Varsinkin  lapset  ja  nuoret  ovat 
erityisenä painopisteryhmänä ja koulujen kanssa 
tehdäänkin  paljon  yhteistyötä. Museopedagogi-
set opetusmenetelmät vaihtelevat tavanomaisista 
tutustumiskierroksista osallistavaan oppimiseen, 
jossa lapset ja nuoret saavat kokeilla autenttises-
sa ympäristössä käytännössä esimerkiksi vanhoja 
työmenetelmiä tai leikkejä82.  
Maaseudun kulttuuriperinnön säilyttämisen  ja 

siirtämisen  kannalta  ammatillisesti  hoidetuista 
museoista erityisesti maakuntamuseot ja aluetaide-
museot ovat keskeisellä sijalla, sillä ne tukevat pai-
kallismuseoiden toimintaa. Esimerkiksi Etelä-Poh-
janmaalla maakuntamuseo on alkanut koordinoida 
kotiseutuarkistojen kokoelmien yhteen keräämistä 
ja nykyistä huolellisempaa arkistointia. Maaseudul-
la on runsaasti erilaisten järjestöjen ylläpitämiä mu-
seoita ja kokoelmia, jotka ovat tärkeitä paikallisen 
kulttuuriperinnön säilyttämiselle ja eteenpäin siir-
tämiselle. Museoiden lisäksi esimerkiksi historialli-
set yhdistykset ja kotiseutuyhdistykset huolehtivat 
maaseudulla paikallisen historiatiedon keräämises-
tä ja suullisen perimätiedon tallentamisesta. Monet 
maaseudulla vahvasti toimivat yhdistykset, kuten 
esimerkiksi  metsästysseurat  tai  Martat  voidaan 
myös nähdä tapa- ja ruokakulttuurin edelleen siir-
täjinä. Vanhat työtavat ja käsityötekniikat siirtyvät 
käsi- ja taideteollisten yhdistysten, kansalaisopis-
tojen kurssien ja muiden järjestöjen kautta uusille 
osaajille. Lisäksi paikallista kulttuuriperintöä siirre-
tään ja tuotetaan paljon omaehtoisesti. 
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miseen suunnatut tapahtumat, kuten vanhanajan 
markkinat tai vaikkapa historiallisten taisteluiden 
rekonstruktiot84, ovat konkreettisia  tapoja  tehdä 
kulttuuriperintöä  tutuksi  uusilla  lähestymista-
voilla. Toiminnan lisäksi tulee myös kiinnittää ny-
kyistä enemmän huomiota tarinallisten sisältöjen 
rakentamiseen,  sillä  tarinat  auttavat  kuluttajaa 
näkemään  ja  kokemaan  tuotteiden  ainutlaatui-
suuden. Hyvänä esimerkkinä maaseudun perin-
teitä hyödyntävästä brändin rakentamisesta ovat 
Rapala-vaaput, jotka maailmanlaajuisesti käytetyn 
tuotetarinan mukaan  valmistetaan  yhä  tänäkin 

oravaIsten HIstorIallInen yhdistys järjesti 
näytöksen 14. syyskuuta 1808 taistelusta sen 
200-vuotispäivänä. Perinneyhdistykset Ruotsista, 
Venäjältä ja Norjasta osallistuivat näytökseen. 
Kuva Peter Backa.

Kesällä 2009 Kulma-hanke järjesti Oulangalla 
Haaralammen niityllä Heinähässäkkä-tapahtuman, 
jossa viikatteet viuhuivat ja lallot pöyrähtivät 
entisajan malliin. Tapahtuma sai jatkoa heti 
seuraavana kesänä. Kuva Hannele Kytö.

päivänä yrityksen perustajan vääksyläisen Lauri 
Rapalan viitoittamaa käsityöperinnettä seuraten85.  
Kulttuuriperintöön liittyvät tarinat ovat erityi-

sen tärkeitä matkailualan sisällöntuotannossa. Nii-
den kertominen on keskeinen osa alalla vaadittavaa 
kulttuurista ja sosiaalista osaamista. Tarinat ovat 
yksi keino luoda entistä kokonaisvaltaisempia mat-
kailuelämyksiä eikä niitä tarvitse keksiä itse, vaan 
lähteenä voidaan hyödyntää esimerkiksi kerättyjä 
kylähistorioita. Matkailualan tarinankerrontaa tu-
kemaan on Rovaniemellä aloitettu vuonna 2009 
kolmivuotinen Tarinamestarin  koulutusohjelma 
-hanke, jossa opiskellaan lappilaiseen kulttuuriin 
ja kulttuuriperintöön perustuvaa tarinankerron-
taa. Hankkeessa koulutetaan matkailuoppaita ker-
tomaan tarinoita, joiden avulla voidaan innostaa 
ja johdattaa matkailijaryhmät osallistumaan ja ko-
keilemaan niitä asioita, joista tarina on rakennet-
tu. Kerrotut tarinat kytkeytyvät Lapin historiaan, 
luontoon  ja  ihmisten arkeen. Tarinoiden kautta 
matkailija  oppii  hahmottamaan  sen paikan  elä-
mää, jonne hän on tullut vierailemaan kokeakseen 
jotakin erilaista86. 

84 Oravais Historiska Förening r.f. 2010.
85 Mitchell & Glad-Staf 2005.
86 Tarinamesta – Tarinamestarin koulutusohjelma 2009–2010. 

Kulttuuriperintö - 
osaamista tarvitaan  
niin matkailussa kuin 
yhteisöllisen toiminnan 
tukemisessa. 
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4.4.2 Laadukas ja vetovoimainen kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö (rakennettu ympäristö ja mai-
sema) on merkittävä osa sosiaalisesti ja kulttuuri-
sesti kestävää kehitystä. Suomessa kulttuuriympä-
ristö jää usein luonnonympäristön varjoon, vaikka 
juuri kulttuuriympäristöjen parissa ihmiset viettä-
vät suurimman osan elämästään. Kulttuuriympä-
ristön profiilin nostamiseksi on aloitettu vuonna 
2010 Jokaisen Oma Ympäristö-kampanja (JOY), 
jolla pyritään tuomaan yleiseen tietoisuuteen kult-
tuuriympäristön merkitystä ja vahvistamaan sen 
asemaa paikallisyhteisötason toiminnan kautta87. 
Alueelliset,  arkkitehtuuripoliittiset  ja  kulttuuri-
ympäristöohjelmat  tuovat  omalta  osaltaan  esiin 
kulttuuriympäristön  arvoa88. Myös  luonnonym-
päristöistä tulee huolehtia, sillä ne ovat keskeinen 
osa kansallismaisemaamme sekä alueellista ja pai-
kallista  identiteettiä. OECD:n arvioiden mukaan 
suomalaisessa maaseudun kehittämisessä  ei  ole 
kiinnitetty riittävää huomiota luonnon ja kulttuu-
riympäristön hyödyntämiseen alueellisina vetovoi-
matekijöinä89.  
Maaseudun kulttuuriympäristön arvostusta voi-

daan nostaa tuomalla tietoisesti esiin kotiseudun 
erityspiirteitä. Lisääntyvä kotiseutu- ja luontotieto-

us sekä luontoyhteys vahvistavat oman ympäristön 
arvostusta ja alueidentiteettiä. Kyläkävelyt ja kou-
lulaisten kotiseutuluokkaretket ovat esimerkkejä 
tavoista tuoda näitä asioita esille.  
Kulttuuriympäristön  aseman  vahvistamisessa 

voidaan  käyttää  apuna myös  erilaisia  ympäris-
töstatuksia,  jotka  tarjoavat  näkyvyyttä maaseu-
dun kulttuuriperinnölle. Alueiden omaleimainen 
rakennuskulttuuri voidaan nostaa erityiseksi pai-
nopisteeksi. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla  on 
selvitetty  pohjalaistalojen  säilymisedellytysten 
turvaamista  ja  niiden  arvon  tunnustamista  esi-
merkiksi  UNESCO:n  maailmanperintökohteen 
statuksella. Ympäristöstatusten sekä -ohjelmien ja 

luoma raIvattIIn vesakosta ja saatiin komea näkymä Suomen suurimmalle luonnonsuojelulain mukaiselle 
maisemanhoitoalueelle. Kuva Marketta Nummijärvi.

87 JOY – Jokaisen Oma Ympäristö – Kulttuuriympäristökampanja 2010. 
88 Hetken työ tuhatvuosihin vaikuttaa – Varsinais-Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2006, Harkiten hyvä tulee – Hämeen  

arkkitehtuuriohjelma 2007.  Keski-Suomen kuntien kulttuuriympäristöohjelmia: www.ymparisto.fi/default.asp?node=22632&lan=fi
89 OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat – Suomi.

Laadukas ympäristö  
tuottaa elämyksiä, 
viihtyisyyttä ja 
hyvinvointia
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-strategioiden lisäksi tarvitaan ruohonjuuritason 
omaehtoista toimintaa. Asukkaiden tulee määri-
tellä itse oman kulttuuriperintönsä arvokkaat koh-
teet, kuten esimerkiksi merkittävät rakennukset, 
sekä ottaa osaa kulttuuriperinnön säilyttämiseen 
ja siirtämiseen.  
Maakunta-  ja kuntatason suunnitelmat  ja oh-

jelmat ovat tärkeitä. Kulttuuriympäristöohjelmat, 
maisemanhoitoalueiden käyttö- ja hoitosuunnitel-
mat, arkkitehtuuripoliittiset ohjelmat sekä kaavoi-
tus linjaavat kulttuuriympäristöjen ja -maisemien 
hoitoa ja säilyttämistä. Onnistuneiden ohjelmien 
luominen  vaatii  yhteistyötä  maakunnan  liiton, 
ELY-keskusten, kuntien, maanomistajien ja asuk-
kaiden kanssa. Rakennetun ympäristön tutkimus- 
ja kaavoitustoimintaan tulee kiinnittää enemmän 
huomiota kaikilla alueidenkäytön ja aluesuunnitte-
lun tasoilla.  Vanhentuneita kaavoja tulee uusia ja 
kannustaa kuntia omien kulttuuriympäristöohjel-
mien laatimiseen.  Kulttuuriympäristöohjelmaan 
kuuluvat myös kaupunginosa- ja kyläkansiot, jois-
sa omaehtoisesti määritellään paikallisyhteisöille 
merkittävät kohteet90. Lisäksi erityisen arvokkaita 
kulttuurimaisemia voidaan pyrkiä saamaan luon-
nonsuojelulain piirissä oleviksi maisema-alueiksi. 
Kyläsuunnitelmien yhteydessä voidaan kartoittaa 
ympäristöön liittyvä kulttuuriperintö, ja laatia eri-
tyisiä kulttuurikarttoja, jotka huomioivat paikalli-
set kulttuuriset erityispiirteet. Kulttuurikarttojen 
laadinnassa  luontevina  yhteistyökumppaneina 
ovat maakuntamuseoiden ohella lukuisat paikal-
lismuseot. Museoiden  aktiivinen osallistuminen 
kulttuurikohteiden määrittelyyn toisi myös uuden-
laista dynamiikkaa ja näkyvyyttä niiden tekemälle 
kulttuuriperinnön säilyttämistyölle. Historiallisen 
kulttuuriympäristön lisäksi on tärkeää huolehtia 
myös uudemmasta kulttuuriympäristöstä  ja ym-
märrettävä sen merkitys. Laadukas ympäristö näet 
tuottaa elämyksiä, viihtyisyyttä ja hyvinvointia. 
Maaseudulla kulttuuriympäristö on merkittävä 

osa  ihmisten arkea ja elämää. Sen ajallinen ker-
roksellisuus auttaa hahmottamaan ihmisen omaa 
paikkaa ajassa ja tilassa91 rakentaen ihmisten hen-
kilökohtaista identiteettiä. Kulttuuriympäristöllä ja 

luonnolla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin92 ja 
kulttuuriympäristö toimii jopa pontimena paluu-
muutolle93.  
Rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman hoita-

minen on tärkeää alueiden vetovoimaisuuden kan-
nalta. Kulttuuriympäristön hyödyntämistä alueelli-
sena vetovoimatekijänä on kehitetty muun muassa 
Forssan seudulla, jossa on luotu edellytyksiä ky-
lämatkailulle sekä asumiselle hyödyntämällä pai-
kalliskulttuuria, maisemaa ja  luontoa94. Pohjois-
Pohjanmaalla on  toteutettu kulttuuriympäristöä 
hyödyntävää KULMA-hanketta, jossa vahvistetaan 
alueen  matkailua  tuotteistamalla  kulttuuriym-
päristöä95. Maaseudun kulttuuriympäristöjen tai 
-maisemien arvoa ei koskaan tule mitata pelkäs-
tään  taloudellisten mahdollisuuksien  tai  suoran 
rahallisen arvon kautta, vaan tarvitaan laajempaa 
näkökenttää. Maisemaan liittyy aina käyttöarvojen 
lisäksi myös olemassaolon arvo eli se, millaisena 
maisema halutaan jättää jälkipolville96.  

90 Kulttuuriympäristö-ohjelma – miksi ja miten 2009, 28–33, 42. 
91 Kulttuuria perinnöksi: Suomen Tammi – projektista verkostoksi 2005, 8–11.
92 Maaseudun voimaannuttava vaikutus ilmenee esimerkiksi Green care toiminnassa, joka perustuu luonnon ja maaseutuympäristöä 

hyödyntämiseen hyvinvoinnin lähteenä. Green Care – mitä? – kenelle? – miten (2010)
93 Kulttuuriympäristö ja päätöksenteko 2009, Leinamo 2003, 27-29; Hatva-Jokinen 2005; Susi 2008, 62, 75, Kantanen 1991.
94 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin -hanke. 
95 KULMA – Kulttuuriperintö matkailun voimavaraksi -hanke.

mäntsälä seuran järjestämät Mäntsälän 
pitäjäntuvan kunnostus- ja maalaustalkoot.  
Kuva Eero Salo.
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Harrastaja-arKeologIyHdIstys sarja ry osallistuu joka vuosi Hauhon Kalomäen viikinkiaikaisen 
polttokenttäkalmiston hoitotöihin. Alue on myös arvokas perinnebiotooppi. Kuva Olli Soininen/Museovirasto 2009.

vIItasaarelaIsen Ite-taIteIlIjan Aune Kinnusen luovuus ilahduttaa myös ympäristössä liikkuvia.
Kuva Olavi Lahtela/Maaseudun sivistysliitto.
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96 Mäntymaa 2008. 
97 Kulttuuripolkuja Mäntsälän metsiin – opas kulttuuriseen kestävyyteen 2010.

4.4.3 Linjaukset ja toimenpiteet

22. Varmistetaan kulttuuriperinnön siirtäminen, 
säilyttäminen ja kehittäminen tukemalla maa-
seudun asukkaiden omaehtoista kulttuuripe-
rinnetyötä  sekä maakuntamuseoiden  ja  pai-
kallisten  museoyhdistysten  yhteistoimintaa 
hankkeiden kautta. (Mahdollistajat: paikalliset 
toimintaryhmät, maakuntamuseot, paikallis-
museot, maakuntien liitot, taidetoimikunnat, 
Käsi- ja taideteollisuusliitto, järjestöt.) 

23. Kartoitetaan kulttuuriympäristöjen ominais-
piirteet kansallisella, maakunnallisella, kun-
nallisella ja kylätasolla. (Mahdollistajat: muun 
muassa  ELY-keskukset,  maakuntien  liitot, 
kunnat, järjestöt)

Hämeen ja KeKsI-suomen taIdetoImIKunnan 
yhteinen Taidemajakka-hanke korostaa Päijänteen 

ainutlaatuisuutta taiteen ja kulttuurinkeinoin 
ja luoden sen rannoille taidetapahtumien - ja 

ympäristötaideteosten ketjun.  Seppo Uuranmäen 
veistos ”Poikittain” Kärkisten sillan siltapalkissa.

Kuva Sirpa Haapoja

24. Edistetään ympäristöstatuksien toteutumista 
ja poliittista sitoutumista maaseudun kulttuu-
riympäristön  ja  -perinnön hoitoon. Erilaiset 
ympäristöstatukset ja paikalliset kulttuuriym-
päristö- ja perintöohjelmat tarjoavat runsaasti 
näkyvyyttä maaseudun kulttuuriperinnölle. Ne 
myös kohottavat kotiseudun luonnon- ja kult-
tuuriympäristön arvostusta, lisäävät asuinviih-
tyvyyttä ja vahvistavat alueellisia identiteette-
jä.  (Mahdollistajat: kunnat, maakuntien liitot, 
ELY-keskukset)

Kulttuuriympäristöjä  tarkasteltaessa  ei  aina 
kiinnitetä huomiota kaikkeen siihen ihmisvaiku-
tuksen kirjoon, joka ympäristöstä on luettavissa. 
Ihmisen muokkaama maaseudun kulttuurimaise-
ma käsitetään usein peltomaisemaksi. Suomi on 
kuitenkin metsien maa, ja metsämme ovat olleet jo 
vuosisatoja ihmistoiminnan piirissä. Metsien hyö-
dyntämiseen liittyy paljon aineellista ja henkistä 
perintöä ja arvoja, ja voidaankin puhua erityisestä 
metsäkulttuurista. Metsäkulttuurin mahdollisuuk-
sia on hyödynnetty  jossain määrin matkailussa. 
Hyvä  esimerkki  on  Mäntsälän  alueen  metsistä 
koottu opas, joka esittelee metsäkulttuuria ja sen 
merkitystä ihmisten elintavoille ja elinkeinoille97.     
Laadukkaaseen ympäristöön kuuluu taide. Tai-

teen voima on sen kyvyssä lisätä ympäristön es-
teettisyyttä ja viihtyisyyttä. Tavoiteltavaa on, että 
kulttuuri huomioidaan julkisessa rakentamisessa 
tai yhdistysten tilojen uudistamisessa jo suunnit-
teluvaiheessa, jolloin arkkitehtuurista ja taiteesta 
voidaan luoda harmoninen kokonaisuus. Ympäris-
tön erityislaatuisuutta voidaan korostaa myös ym-

päristö- ja yhteisötaiteen keinoin. Laadukkaan ym-
päristön merkitys kokonaisuudessaan tulee nähdä 
ihmisten voimavarana ja paikkojen imagotekijänä. 
Laadukas ympäristö on ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävä ja lisää turvallisuutta. Sen avulla on mah-
dollista houkutella maaseudulle uusia asukkaita 
sekä edistää siellä asuvien  ihmisten asuinviihty-
vyyttä ja vahvistaa paikallista identiteettiä.
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Katriina Siivonen: KULTTUURiSESTi KESTäVä gLObAALi KyLä

Johdanto

Ihmiset elävät aina jossakin paikassa ja vahvasti osana jotain kieliympäristöä. 
Elinympäristö ja paikan ominaisuudet muodostavat väistämättä puitteet elämälle. 
Paikka voi olla tiiviisti asuttu sekä tavaroiden, ajatusten että ihmisten kulkureittien 
dynaamisessa solmukohdassa. Paikka voi olla myös harvaan asuttu ja syrjässä sieltä, 
missä ihmiset, tavarat ja ajatukset vilkkaimmin kulkevat ja kohtaavat. Jokaisessa 
paikassa on mahdollisuuksia harjoittaa erilaisia elinkeinoja paikan luomien 
edellytysten mukaisesti. Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö tarjoavat 
omanlaisensa puitteet ihmisille. Samoin myös paikkakunnalla elävät muut ihmiset, 
toisiinsa risteävät kieliympäristöt ja yhdessä tekeminen muiden ihmisten kanssa tuovat 
elämisympäristöön omia piirteitään.

Kulttuuri  on  perimmältään  kohtaamista.  Se  on 
vuorovaikutteinen  suhde  ihmisten  kesken  sekä 
ihmisten ja heidän aineellisen ja aineettoman ym-
päristönsä välillä. Kulttuuri muovautuu alati uu-
delleen,  samoin  sitä  luonnehtii  jatkuvuus.  Jotta 
voidaan määritellä, miten maaseudun kulttuuria 
tulisi kehittää, on oleellista pohtia, mitä kulttuurin 
käsite pitää sisällään ja miten kulttuurin eri muo-
dot ilmenevät maaseudulla. 

Kulttuurin perusvirta

Kulttuurinen vuorovaikutus edellyttää lähtökohtai-
sesti havaintoja, jotka kukin ajatuksissaan tulkitsee 
ja joihin kukin tulkintojensa pohjalta reagoi. Tämä 
reagoiminen voi olla sanallista vastaamista, mut-
ta myös toimintaa, sanattomuutta tai toiminnan 
puutetta. Ihminen muokkaa ymmärrystään mielen 

ulkoisesta maailmasta  siten,  että  tämä maailma 
tulee osaksi hänen ymmärrystään. Samalla hänen 
ymmärryksensä muokkaa mielen ulkoista maail-
maa. Kyse voi silloin olla toisen ihmisen ajatuksiin 
vaikuttamisesta, mutta myös esimerkiksi  jonkin 
esineen valmistamisesta, kasvin kasvattamisesta ja 
puutarhan hoidosta tai vaikkapa roskien lajittele-
misesta. Tätä vuorovaikutteista muokkautumista 
tapahtuu kaikilla  ihmisillä. Tämä on luovuuden, 
mutta samalla myös muistamisen ja oppimisen pe-
rusta.98

Tästä muotoutuu kulttuurin perusvirta,  jonka 
erottamattomia ominaisuuksia ovat luovuus ja jat-
kuvuus. Ne molemmat koskevat jokaista ihmistä ja 
niitä molempia esiintyy väistämättä joka paikas-
sa, missä ihmisiä elää ja on elänyt. Tämä koskee 
yhtä lailla Richard Floridan luoviksi keskittymiksi 
kuvaamia kaupunkeja kuin syrjäisiäkin seutuja99. 

98 Ajattelu perustuu väitöskirjassani kehittämääni Charles S. Peircen semiotiikkaan pohjautuvaan kulttuuriteoriaan, Siivonen 2008, 49–72.
99 Esim. Florida 2004, Hautamäki 2009.
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Voikin kysyä, onko maaseutu vain niin harvaan 
asuttu, että siellä  ilmenevä  luovuus ei pääse nä-
kyviin nykyistä globaalia murrosta  ja  luovuuden 
maantieteellistä sijoittumista tarkastelevissa laa-
joissa tilastollisissa tutkimuksissa.

Yhteisyyden muutosvoima

Kulttuurin vuorovaikutteinen prosessi ilmaisee pe-
rustavaa ja jokaiseen ihmiseen ulottuvaa olemassa-
olon tapaa. Tällä tasolla kulttuuri on toisaalta yksi-
löllinen ja toisaalta globaali. Se on aineellisten ja 
aineettomien elementtien muodostama jatkuvasti 
ajassa muuttuva prosessi, jonka osana sekä ihmis-
ten mielen sisäiset että mielen ulkoiset elementit 
muuntuvat ja varioivat.100

Kulttuurin yhteisyys ilmenee yksilöiden ja hei-
dän ympäristönsä välisessä vuorovaikutusverkos-
tossa, jossa kaikki osapuolet vaikuttavat toisiinsa. 
Tällainen yhteisyys ei ole koskaan totaalista siinä 
mielessä, että löytyisi jokin kulttuurin osa, jonka 
kaikki siihen kytkeytyvät ihmiset tuntisivat, muis-
taisivat ja jota he toteuttaisivat samanlaisena ko-
konaisuutena. Mutta yhteisyys on totaalista siinä 
mielessä, että kukaan yksilö ei ole kulttuurista ir-
rallinen. Tässä globaalisti yhteisessä prosessissa 
ihmiset ajatuksineen ja toimineen sekä heidän ai-
neellinen ja aineeton ympäristönsä muuttuvat vuo-
rovaikutteisesti koko ajan.101

Tavanomaisuuden luova taito

Muutoksen lisäksi kulttuuri edustaa muutosta vas-
tustavia ulottuvuuksia kuten tavanomaisuutta ja 
homogeenisuutta102.  Tavanomaistunut  hiljainen 
tieto voi koskea mitä  tahansa kulttuurin ulottu-
vuutta. Se on voinut joskus ilmentyä tietoisena pu-
heena, muttei välttämättä aina, kuten esimerkiksi 
monien fyysisten taitojen kohdalla on tilanne. Tai-
tojen lisäksi myös muunlaiset tavat voivat välittyä 
ihmisiltä toisille hiljaisesti. Työtapoja ja yhteisöis-
sä toimimista opitaan sanallisesti ilmaistujen oh-

jeiden ja sääntöjen lisäksi havainnoimalla ja matki-
malla. Tällä tavalla karttuvan osin hiljaisen tiedon 
voi kuitenkin monesti nostaa sanallisesti ilmaistul-
le tasolle. Tästä on kyse, kun esimerkiksi käsityön 
tekniikkaa opetetaan tai yhteisön uudelle jäsenelle 
kerrotaan paikallisista tavoista.103

Tavanomaistuneet kulttuuripiirteet muuntele-
vat vaisusti. Taide on yksi kulttuurin käytänne, jos-
sa tavanomaisuuksilla leikitellään ja asetetaan ne 
näkyviin sellaisessa valossa, jossa ne irtoavat arki-
sista rutiineista tietoisen havainnoinnin kohteeksi. 
Kuitenkin myös arjen rutiineissa itsessään on luo-
vaa ja muuntelevaa voimaa. Esimerkiksi jokapäi-
väisissä rutiineissaankin arkiruoka ja keittäminen 
ovat kekseliästä yhdistelyä, jossa käytettävissä ole-
vien varojen ja tarjonnan mukaan rajallisista ruo-
ka-aineista luodaan jatkuvasti uutta ja maistuvaa 
vaihtelua elämään104.
Usein ajatellaan, että syrjäisillä seuduilla kult-

tuuri on vahvemmin kiinni toistuvissa, jatkuvuutta 
korostavissa rutiineissa kuin vilkkaissa kohtaamis-
paikoissa, joissa muutos ja moninaisuus ovat vah-
vempia. Vaihtelunhalu ja rutiineihin kyllästyminen 
ilmenevät kuitenkin kaikkialla. Kulttuurin perusvir-
taa ei voi missään pysäyttää kokonaan. Mahdollista 
on, että syrjäisellekin maaseudulle syntyy intensiivi-
sen kohtaamisen tiloja, joissa kulttuurinen luovuus 
pääsee hyvin esille vähäisestä ihmismäärästä huoli-
matta. Joka päivä erilaisia muotoja saava luonnon-
ympäristö muodostaa yhden rutiineja ravistelevan 
tekijän  tällaisilla  alueilla.  Kohtaamiset  ihmisten 
kesken joko kasvokkain tai erilaisten medioiden vä-
lityksellä myös rikkovat rutiineja omalta osaltaan.

Kulttuurisia kokonaisuuksia

Suhteellisen homogeeninen kulttuurinen tihenty-
mä on mahdollista piirtää näkyviin  ja erottaa se 
omaksi kokonaisuudekseen silloin kun ihmisillä on 
keskinäisen vuorovaikutuksen kautta suhteellisen 
samanlainen sanaton ja sanallinen ymmärrys ym-
päristöstään. Kulttuurisen tihentymän rajat ovat 

100 Siivonen 2008, 54. Ks. ajattelun kulttuuriteoreettisesta ja semioottisesta taustasta myösBarth 1994; Hannerz 1992, 3–39; Moore & Sanders 
2006, 4; Goody 1994; Vayda 1994; Åström 2006; Gerholm & Gerholm 1989;  CP:2.228; Deely 1990, 23; Bergman 2004, 401–401. Yleisen 
käytännön mukaan viittaan teoksiin Collected Papers of Charles S. Peirce siten, että CP viittaa näihin teoksiin, kaksoispisteen jälkeen tulee 
volyymin numero ja pisteen jälkeen kappaleen numero tai niiden numerot. 

101 Siivonen 2008, 54–55.
102 Ks. esim. Goody 1994, Borofsky 1994.
103 Siivonen 2008, 58-60. Tavanomaisuudesta semiosiksessa: CP:1.530–536, Deely 1994, 57, Merrell 1995, 106–108. Hiljaisesta tiedosta esim. 

Merrell 1995, 106–108, Polanyi 1969, Koivunen 1997, Borofsky 1990 (1987), 78–104, Espeland 1988, Koskihaara 2005.
104 Knuuttila 2006, 253–260.



| 75

kuitenkin aina jossain määrin häilyvät. Ihmiset voi-
vat siirtyä tihentymästä toiseen ja he voivat kuulua 
yhtäaikaisesti useampaankin kulttuuriseen tihenty-
mään. Yhdistävät, vaikkakaan eivät täysin yhteiset, 
muistot  ja perinne ohjaavat tällaisessa yhteisessä 
kulttuurissa elävien  toimintaa  ja uusien asioiden 
luomista samankaltaisella tavalla. Ihmisiä toisiinsa 
ja ympäristöönsä yhdistävä perinne on olemassa, 
vaikka sen olemassaolosta ei oltaisi tietoisia.105

Perinnettä ovat  jatkuvasti  sosiokulttuurisessa 
vuorovaikutuksessa mennyttä toistavat ja uudista-
vat kulttuuripiirteet106. Perinne välittyy ihmiseltä 
toiselle. Monesti se käsitetään sukupolvelta toisel-
le siirtyviksi aineellisiksi ja aineettomiksi ilmiöik-
si. Nils-Arvid Bringéus näkee kuitenkin perinteen 
käsitteen laajemmin. Hänellä se on myös kulttuu-
risessa prosessissa nuoremmilta vanhemmille vä-
littyviä kulttuuripiirteitä. Hän näkee, että perin-
teen välittymisen ketju voi olla myös hyvin lyhyt. 
Lisäksi perinne voi välittyä ihmisiltä toisille yhtä 
lailla yhdessä aikatasossa kuin pitkän ajan kulues-
sakin.107 Kaikkiaan perinteen toisiinsa kietoutuvia 
perusominaisuuksia ovat sekä luova muuntuvuus 
että aiempaa toistava jatkuvuus. Nähdäkseni nämä 
perinteen välittymisen piirteet ovat nykyaikaa ana-
lysoitaessa yhä tärkeämpiä.
Homogeenisten  kulttuuristen  tihentymien 

rinnalla kulttuurit ovat olemassa jaettuna tietoi-
suutena omasta erityisyydestä  suhteessa  toisen-
laiseen kulttuuriseen erityisyyteen. Kyse voi olla 
etnisyydestä, paikallisuudesta, kansallisuudesta, 
intressiryhmästä tai vaikka työyhteisöstä. Tällöin 
tietoisuus oman kulttuurin omintakeisuudesta on 
olemassa symbolisena tietona kulttuurisesta eri-
tyisyydestä, esimerkiksi kulttuuriperintönä. Tätä 
symbolista tietoa voivat pitää yllä organisatorista 
valtaa käyttävä tahot, joita ovat esimerkiksi kansa-
kunnan, etnisyyden, kotiseudun,  intressiryhmän 
tai työyhteisön ajatuksen luojat ja ylläpitäjät. Sym-
bolinen tieto elää osittain myös ilman näitä tahoja 
ihmisten arkisessa ajattelussa.108

Kulttuuriperintö on yksi keskeinen väline kult-
tuurin  symbolisen  erityisyyden  rakentamisessa. 
Tavoitteenaan  on  oman  kulttuurisen  alueen  tai 

ryhmän suotuisa taloudellinen ja poliittinen kehi-
tys kulttuuriperinnön avulla ja omaan joukkoonsa 
luettavien ihmisten sitouttaminen yhteisen kult-
tuuriperinnön tukemaan identiteettiin. Kulttuuri-
perinnöksi valikoituu arvossa pidettyjä ja yhteisiksi 
kuvattuja kulttuuripiirteitä. Ne juurrutetaan kult-
tuurin ehdottomiksi arvoa tuottaviksi tekijöiksi.109

Päivittäinen arkielämä on monimuotoista. Sen 
perimmältään globaalissa kulttuurisessa vuorovai-
kutuksessa prosessoituvien vaihtelevien aineellis-
ten kulttuuripiirteiden, tapojen ja tottumusten se-
kä arvojen ja merkitysmaailmojen runsaus luovat 
perustan kulttuuriperinnön rakentamiselle. Kaikki 
kulttuuriperinnöksi  kohotettu  on  kulttuurisena 
luovuutena ja arkisen perinteen tuotannon proses-
sissa joskus syntynyt. Myös erityisasemaan kohote-
tuksi kulttuuriperinteeksi tuotettuna nämä piirteet 
tulevat elämään osana vaikutuspiirinsä ihmisten 
arkista kulttuuria ja siinä prosessoituvaa perinnet-
tä. Lisäksi itse kulttuuriperinteen tuottamisen pro-
sessi ja siinä toimivat yksittäiset ihmiset ja orga-
nisaatiot ovat perimmältään kulttuurin perustan, 
globaalin vuorovaikutteisen prosessin osia.110

Symbolinen kulttuurin kokonaisuus ei koskaan 
ole  täysin  selkeästi  erotettavista muista  vastaa-
vista  kulttuurisista  kokonaisuuksista.  Tällaisten 
kulttuuristen kokonaisuuksien sisällä yhtenäisyys 
ei myöskään ole täydellinen. Kaikki tarinat rajal-
lisista kulttuureista  ja niitä  ilmentävät symbolit, 
kuten kulttuuriperintö, ovat viime kädessä alistei-
sia kulttuurin vuorovaikutteiselle perusprosessille. 
Ne ovat siten väistämättä, mahdollisista yhtenäi-
syyden vaatimuksista ja jähmeydestä huolimatta, 
perustaltaan muuntuvia ja monimuotoisia. Tällä 
tavalla siis käsitykset tietyistä kulttuureista muun-
tuvat hiljalleen jatkuvassa prosessissa.

Globaalin murroksen kulttuuriset haasteet

Nykyisen globaalin murroksen ytimenä on pidetty 
kulttuurista muutosta. Siinä keskeistä on siirtymi-
nen teollisen ajan yhdenmukaisuuden tavoittelusta 
kohti kulttuurista heterogeenisuutta, mikä näkyy 
myös muutoksina  talouden  ja hallinnon toimin-

105 Siivonen 2008, 60–61, ks. myösEriksen 2000.
106 Siivonen 2009, 66, Talve 1963, 21–22.
107 Siivonen 2009, 66, Bringéus 1981, 122–126.
108 Siivonen 2008, 61–62, Barth 1969, Barth 1994.
109 Siivonen 2009, 68–69, Beckman 1998, 13–15; Shore 2000, 42–54.
110 Siivonen 2009, 69.
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noissa ja rakenteissa. Kulttuurisen muutoksen toi-
sena elementtinä on dematerialisoituminen, jolloin 
aineettoman kulttuurin osuus tuotannossa ja ku-
luttamisessa kasvaa ja materian osuus tuotteiden 
arvossa vastaavasti pienenee. Kolmantena tekijänä 
kulttuurisessa muutoksessa ovat verkostot, joissa 
paikallisen ja globaalin tason väliset kontaktit ku-
toutuvat aiempaa moniulotteisempina ja muuntu-
vampina  sosiaalisina  rakenteina. Tällaista uutta 
aikakautta Manuel Castells nimittää verkostoyh-
teiskunnaksi111.  Tässä  yhteydessä  keskeiseksi  on 
nostettu kulttuuriosaaminen, siis yhä tiiviimmin 
globaaleissa verkostoissa elävän heterogeenisen ja 
muuntuvan kulttuurin ymmärtäminen  ja hallin-
ta112.
Globaalin murroskauden kulttuurinen ydin il-

menee yhä selkeämmin yksilöiden välisissä ver-
kostoissa. Yhtenäistävät ja jonkin organisatorisen 
vallan ohjaamat symboliset merkitysjärjestelmät 
menettävät samalla merkitystään. Kulttuurin yksi-
lölähtöisen, monimuotoisen ja muutoksille alttiin 
perustan luontainen ympäristö on yksilöiden arki-
elämässä. Yksilöllisyyden ilmenemismuodot vah-
vistuvat myös erilaisissa organisaatioissa ja tiiviis-
sä yhteisöissä, joissa yhtenäisyyden ja pysyvyyden 
tavoittelu on ollut vankempaa.
Kun kulttuuriset vuorovaikutusprosessit globaa-

listuvat kaikkialla, myös syrjäisimmällä maaseu-
dulla, keskenään erilaisten symbolien kohtaami-
nen tihentyy. Tämän ansiosta hiljaiseksi tiedoksi 
tavanomaistuneet symbolit nousevat helpommin 
esiin, koska rinnastus erilaiseen tuo tavanomaisen 
näkyviin. Toisaalta symbolit muuntuvat vilkkaam-
min, koska kohtaamiset epätavanomaisen symbo-
lin  kanssa  lisääntyvät. Uudistuneet merkitykset 
elävät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tie-
toisina symboleina aikansa, kunnes taas pikkuhil-
jaa vakiintuvat ja tavanomaistuvat.
Syrjäiset alueet ovat yhtä lailla tämän muutok-

sen osia kuin informaatio-, tavara- ja ihmisvirtojen 
keskittymät. Syrjässä arjen luovuus elää samalla 
tavalla kuin missä tahansa muuallakin. Glokaalit 
informaatio-,  tavara-  ja  ihmisvirrat  koskettavat 
keskittymien ulkopuolisia alueita omalla tavallaan. 

Siten myös maaseutu on potentiaalista luovuuden 
ja innovatiivisuuden aluetta. Tämä on tärkeää nos-
taa esille myös maaseudun kehittämisen käytän-
nön toiminnassa, jotta kulttuurin kaikki ulottuvuu-
det saisivat siinä sijansa.

Minkä tulee kestää  
alueellisessa kulttuurissa?

Kaiken kaikkiaan  arkinen kulttuuri  yksittäisistä 
ihmisistä lähtevänä ja uutta luovana vuorovaiku-
tusprosessina on edellä esitetyn perusteella ensisi-
jainen vaalittava asia ja voimavara, kun toimitaan 
kulttuurisesti kestävällä tavalla. Sen lisäksi vaalit-
tavana on erilaisiin valittuihin arvoihin perustu-
via kollektiivisia kulttuurisia symboleja. Tällaisia 
arvoja voivat olla esimerkiksi kulttuuriperinnön 
suojelu,  omintakeinen  alueellinen  kulttuuri  tai 
ekologinen  kestävyys.  Oleellista  on,  että  niiden 
määrittämisessä, valinnassa ja keskinäisten suh-
teiden punninnassa annetaan sija tasa-arvolle sekä 
moninaiselle sosiaaliselle ja kulttuuriselle todelli-
suudelle. Pohdinnassa auttavat arvojen selkeä ja 
avoin ilmaiseminen sekä demokraattiset toimin-
tamallit. Alueellisen kulttuurin välineellistäminen 
ja mahdollinen kaupallinen hyödyntäminen tuovat 
kulttuurisen kestävyyden kriteereiksi tasa-arvoisen 
määrittelyvallan lisäksi kulttuuripiirteiden aitou-
den vaatimuksen sekä oikeudet yksityisyyden suo-
jaan ja kollektiivisen kulttuurin tuottamaan talou-
delliseen hyötyyn.113

Osallisuus vuorovaikutusprosessissa, jossa yk-
silöt ja yhteisöt rakentavat omaa tulevaisuuttaan, 
tukee uutta luovaa kulttuurin perusprosessia.  Or-
ganisoidun  kulttuuritoiminnan  suunnittelu  tar-
joaa tällaisessa prosessissa mahdollisuuksia vai-
kuttaa niihin  arvoihin  ja  konkreettisiin  toimiin, 
jotka tulevat sisältymään tavoiteltuun toimintaan. 
Kulttuuritoiminnan kautta on mahdollista edistää 
myös niiden ihmisten hyvinvointia, jotka eivät itse 
osallistu toiminnan suunnitteluun.114   
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115 Lefebvren teoriaa on sovellettu lähinnä kaupunkiympäristöihin, mutta joitakin sovelluksia teoriasta löytyy myös maaseutututkimuksen 
piiristä. Kaisu Kumpulainen käyttää Lefebvren teoriaa kulttuuripolitiikan alaan kuuluvassa väitöskirjatutkimuksessaan, jossa hän tarkas-
telee aktiivisten maaseutukylien määrittelyä ja toimintaa. 

Katriina Soini: MAASEUDUN MONET MUODOT JA TULKiNNAT
Johdanto

Alueellinen kehitys ja kulttuuri kietoutuvat yhteen monin eri tavoin ja 
seurauksin (Kainulainen 2004, Siivonen 2006; 2008, Ilmonen 2009). Maaseudun 
kulttuuripalvelujen ja maaseutukulttuurin tilasta on laajemmin kannettu huolta 
yhteiskunnallisessa murroksessa. Toisaalta, viime vuosina kulttuurille on sovitettu 
vetojuhdan roolia aluekehityksessä jopa siinä määrin, että ajatus on herättänyt paikoin 
kriittisiä äänenpainoja. Mutta mikä on se maaseutu, jonka kulttuurisista voimavaroista, 
niiden ymmärtämisestä, vahvistamisesta, säilyttämisestä ja kestävästä käytöstä 
maaseudun ja koko yhteiskunnan kehityksen tarpeisiin puhutaan, ja miten tätä 
maaseutupuhetta voi jäsentää? Esittelen seuraavassa  joitakin maaseudun kehittämisen 
näkökulmia, jotka on hyvä tunnistaa pohdittaessa maaseudun kulttuurista tilaa, 
kehitystä ja kehittämistä. 

Maaseututilan arkkitehtuuri 

Akateemiset määritelmät maaseudusta on kitey-
tetty  kahteen  näkökulmaan  (Rosenqvist  2004; 
Halfacree 2006): Maaseutua voidaan tarkastella 
(1) materiaalisten  ilmentymiensä,  elinkeinojen, 
asutusrakenteen  ja  maiseman  kautta  määritty-
vänä alueena tai (2) sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
rakentuneina mielikuvina. Brittiläisen maantietei-
lijän Keith Halfacreen mielestä nämä tulokulmat 
maaseutuun antavat liian rajoittuneen kuvan maa-
seudusta,  ja  siksi hän on soveltanut maaseudun 
määrittelyyn Lefebvren (1974/1991) teoriaa kolmi-
ulotteisesta tilasta115. Teorian mukaan tila syntyy 
yhteiskunnallisista rakenteista ja sosiaalisista suh-
teista jatkuvissa tuotannon ja kulutuksen proses-
seissa, ja ilmenee havaittuna, käsitteellistettynä ja 
elettynä tilana.

käsitteellistetty eletty

Havaittu

Maaseutu-
tila

Kuva 1. Maaseututilan kokonaisuuden kolme 
ulottuvuutta. (Halfacree 2006; 2007)
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Havaittu tila muodostuu erilaisista toimista, ti-
lallisista käytännöistä, asioiden ja tavaroiden vir-
roista ja niiden synnyttämistä eri aistein havaitta-
vista ilmentymistä kuten ihmisistä, rakennetusta 
ympäristöstä ja luonnonympäristöstä. Käytännöt 
määrittelevät  tilan käytön  tapoja  jokapäiväisissä 
arkirutiineissa, jotka luovat jatkuvuutta maaseudun 
kuluttamiseen ja tuotantoon. Havaitun tilan perus-
teella  teemme päätelmiä esimerkiksi  siitä, mistä 
maaseutu alkaa, mihin se päättyy ja mitä maaseutu 
kulttuurisesti meille tarjoaa. Havaittu tila muodos-
tuu siis erilaisista rajankäynneistä, jaoista ”meihin” 
ja ”muihin”. Havaittua tilaa on mahdollista kuvata 
ja dokumentoida, ja sen perusteella voidaan tehdä 
johtopäätöksiä vaikkapa maaseudun kulttuuritoi-
minnan  laajuudesta  ja  sisällöistä: Millaista kult-
tuuritoimintaa alueella on? Millainen elämäntapa 
on? Mitkä tekijät luonnehtivat fyysistä ympäristöä 
tai millaisia  kulttuuriin  pohjautuvia  elinkeinoja 
alueella on? Havaittua tilaa voidaan kuvailla myös 
maaseudun  pintakerrokseksi,  joka muokkautuu 
yhteiskunta- ja politiikkamuutosten vaikutukses-
ta, mutta reagoi myös käsitteellistetyssä ja eletyssä 
maaseututilassa tapahtuviin muutoksiin. 
Käsitteellistetty maaseututila on ennen kaikkea 

politiikkaohjelmien, strategioiden  ja kehittämis-
ohjelmien maaseutua, jota erityisesti asiantuntijat, 
suunnittelijat,  tutkijat  ja viranomaiset tuottavat. 
Maaseutua jäsennetään, luokitellaan ja kuvataan 
eri näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää maa-
seudun  tilaa  ja  kehitystä  sekä  vaikuttaa  siihen. 
Käsillä oleva maaseudun kulttuuriohjelma tuottaa 
myös tietynlaista kulttuurista maaseututilaa. Yhte-
nä esimerkkinä käsitteellistetystä tilasta voidaan 
mainita erilaisiin tunnuslukuihin perustuva maa-
seudun määrittely,  jota tehdään kansainvälisesti 
ja kansallisesti. Eri muuttujiin perustuvat maaseu-
dun määrittelyt poikkeavat toisistaan ja voivat olla 
myös ristiriitaisia. Suomalaisessa maaseutupolitii-
kassa käytetään usein kuntien tyypittelyä kaupun-
kien läheisiin maaseutualueisiin, ydinmaaseutuun 
ja harvaan asuttuun maaseutuun ja kaupunkiseu-
tuihin.  Tyypittely  perustuu  esimerkiksi  väenti-
heyttä, asutus- ja elinkeinorakennetta ja kuntien 
kehitysastetta kuvaaviin muuttujiin (Malinen ym. 
2006). Koska muuttujien valinta  ja raja-arvojen 
määrittäminen on asiantuntijalähtöistä, tyypitte-
ly on vain yksi esitys maaseudun todellisuudesta 
tuottaen  omalta  osaltaan maaseutualueita  omi-
naispiirteineen. Luokitteluperusteiden muuttues-

sa myös kuva maaseudusta muuttuu ja esimerkiksi 
kuntaliitosten myötä kuntayksikköön perustuvan 
maaseudun kolmijaon selitysaste heikkenee. 
Luokittelujen, strategioiden ja tutkimusten tavoit-

teena on ensisijaisesti auttaa politiikan muotoilussa 
ja toimeenpanossa. Ne voivat joissain tapauksissa 
myös rajoittaa tai hidastaa alueiden kehittymistä, 
mikäli ne leimaavat maaseutualueen tietynlaiseksi. 
Tyypittelyt myös yksinkertaistavat; jokainen maa-
seutualue on  lopulta ainutlaatuinen kulttuurinen 
kokonaisuutensa. On myös huomattava,  että  kä-
sitteellistetyn maaseudun tuottamiseen osallistuu 
usein vain kourallinen asiantuntijoita, kun taas nii-
den vaikutukset ulottuvat hyvinkin laajaan joukkoon 
ihmisiä niin maaseudulla kuin kaupungeissa erilais-
ten politiikkatoimenpiteiden kautta.  
Koska yhteiskunnan toiminta perustuu yhä ene-

nevässä määrin mielikuviin, edellä mainitut kaksi 
ulottuvuutta eivät riitä maaseudun kokonaisuuden 
kuvaamiseen  (Halfacree 2006). Maaseudun kol-
mas, eletty tila muodostuu maaseudun symbolisis-
ta merkityksistä, esityksen tiloista, joissa yhdistyvät 
yksilölliset ja yhteisölliset elementit, niiden tulkin-
ta ja merkitykset. Maaseudun fyysinen kokeminen 
on tässä keskeistä. Tila ei ole fyysistä ja neutraa-
lia: olemme aina jossakin suhteessa maaseutuun 
riippumatta siitä missä sijaitsemme. Maaseutu on 
toimintojemme  välittäjä  ja  luo merkityksiä  elä-
määmme,  vaikka  emme olisi  aina  siitä  tietoisia. 
Symboliset elementit vaikuttavat kokemuksiimme 
maaseudusta ja siitä, miten käytämme tilaa. 
Elettyä maaseututilaa voidaan tulkita paikkana, 

johon ihminen muodostaa merkityksellisen siteen 
pitkän  ajan  kuluessa,  aistikokemusten,  tiedon, 
tunteiden ja toiminnan kautta. Paikka on kiinteä, 
tiheä merkitysten verkosto, jolla on kollektiivisten 
muistojen kautta rakentuva historia. Usein paikka 
samastetaan  paikallisyhteisöön,  esimerkiksi  ky-
lään, vaikka tänä päivänä useimmat ihmiset kau-
pungeissa ja maaseudulla ovat monipaikkaisempia 
kuuluen moniin  eri  yhteisöihin;  työyhteisöihin, 
vapaa-ajan asuinpaikan yhteisöön, harrastusyhtei-
söihin ja virtuaalisiin yhteisöihin. Sijaintipaikkaan 
kohdistuva paikan tunne tai paikkaan kiinnittymi-
nen ohjaavat kuitenkin ihmisten ajattelua ja toi-
mintaa. Jos paikka koetaan merkitykselliseksi, sitä 
halutaan puolustaa ja säilyttää, ja toisinaan myös 
kehittää. On ennakoitu, että ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen  ja  sen vaikutusten vähentäminen 
edellyttää ja synnyttää uudenlaista paikan tunteen 



| 81

nousua ja huolenpitoa lähiympäristöstä (Järvelä 
2009).   
Eletty maaseutu  ei  välttämättä  kumpua  yksin 

fyysisestä maaseutualueesta. Se voi olla myös mie-
likuva, joka on rakentunut kokonaan muiden kuin 
omien sijaintipaikkaan liittyvien kokemusten kautta 
esimerkiksi kuvataiteen, kirjallisuuden tai median 
välityksellä. Koska eletty maaseutu perustuu sub-
jektiivisiin kokemuksiin, siitä on vaikeampi saada 
tietoa kuin havaitusta tai käsitteellistetystä maaseu-
dusta. Toisaalta, voidaan ajatella, että  juuri tämä 
maaseututila on keskeinen voimavara, joka kätkee 
suuren potentiaalin maaseudun kulttuuriseen kehi-
tyksen ja kehittämisen näkökulmasta, joka on vain 
osittain yhteisöllisessä käytössä. On myös vaikea en-
nakoida, miten yksilöt ja yhteisöt reagoivat yhteis-
kunnallisiin muutoksiin, ja miten se näkyy heidän 
suhteessaan maaseututilaan ja sen käyttöön. 
Havaittu,  käsitteellistetty  ja  eletty maaseutu-

tila  eivät  esiinny  toisistaan  irrallisina,  vaan  ne 
vaikuttavat toinen toisiinsa: se, miten maaseutua 
tuotetaan  arkisissa  toiminnoissa  tai  kehittämis-
suunnitelmissa, vaikuttaa siihen, miten maaseutu 
tulkitaan symbolisesti ja päinvastoin. Ulottuvuuk-
sien välillä on myös jännitteitä. Usein niitä syntyy 
erityisesti politiikan tavoitteiden ja eletyn maaseu-
tutilan välille, kun ylhäältä käsin määritellyt maa-
seudun ongelmat ja ratkaisut eivät välttämättä vas-
taa ihmisten omia kokemuksia maaseudusta. 

Maaseutu verkostona ja verkostoissa 

Edellä kuvatut maaseututilat ja niiden väliset suh-
teet muuttuvat yhteiskunnan ja tuotantosuhteiden 
kehityksen myötä. Usein keskustelun painopiste on 
maaseudun kehityksen seuraamisessa, ja kyse on 
kehitykseen reagoimisesta politiikkatoimin. Lisäk-
si maaseutua tarkastellaan joko resurssina tai ke-
hittämistoiminnan kohteena, vaikka maaseutu on 
ollut ja on tulevaisuudessa yhä keskeisimmin mu-
kana yhteiskunnallisen muutoksen toteuttamises-
sa aktiivisena toimijana. Orastavaa uutta ajattelua 
on havaittavissa, kun maaseudulle tarjotaan roolia 
globaalien  sosiaalisten  ongelmien  ja  ympäristö-
ongelmien ratkaisemisessa: Maaseudulla on elin-
tilaa ja luonnonvaroja, jotka voivat nousta arvoon 
arvaamattomaan ajatellen ennusteita luonnonva-
rojen ehtymisestä ja maapallon väestön liikkeistä 
(kts. esim. Philip Lowen haastattelu; Maaseudun 
uusi aika 2/2009). Maaseudun elämänrytmiin ai-

nakin mielikuvissa liitetty hitaus on kääntymässä 
vetovoima- ja kilpailukykytekijäksi hyvinvointipal-
velujen tuotannossa. 
Globalisaatio on liittänyt maaseutualueet osak-

si  laajempia sosiaalisia, poliittisia,  taloudellisia  ja 
kulttuurisia verkostoja (Murdoch 2006).  Maaseu-
dun politiikkaverkostot ovat pitkään olleet alkutuo-
tantoon liittyviä täydentyen uusilla monitasoisilla 
maaseutupolitiikan verkostoilla, ja tulevaisuudessa 
kenties yhä vahvemmin myös kulttuuripoliittisilla 
verkostoilla. Maaseudun taloudelliset verkostot pe-
rustuvat uusien innovaatioiden, oppimisen ja luotta-
muksen mekanismeihin. Sosiaalisesti maaseutu on 
väestöltään yhä monimuotoisempi muuttoliikkeen ja 
tietoliikenneyhteyksien myötä, mitä kautta maaseu-
dun resursseille tarjoutuu yhä moninaisempia tuot-
tamisen ja kuluttamisen tapoja. Maaseutua onkin 
luonnehdittu hybridinä tilana, jossa sekoittuvat eri-
laiset tuotannon ja kuluttamisen tavat, samoin kuin 
sosiaaliset ja kulttuuriset ainekset (Cloke 2003). 
Verkostot sekä aika-  ja  tilaulottuvuuksien ku-

tistuminen ovat muuttaneet maaseudun asemaa. 
Parantuneiden liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien 
ansiosta maaseutu on aiempaa paremmin saavu-
tettavissa ja päinvastoin; kaupunkiseudut maaseu-
dun saavutettavissa. Maaseutu ei ole absoluuttis-
ta, vaan korkeintaan suhteellista periferiaa (Paasi 
1995). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että mo-
net esteet maaseutukulttuurille,  sen  tuotannolle 
ja kulutukselle ovat ratkaisevasti pienentyneet ja 
maaseudun moninaiset  voimavarat  on  yhä  hel-
pommin saatavilla. 
Verkostoilla on myös toinen puolensa. Moderni-

na aikana yhteiskuntaa on totuttu jäsentämään eri-
laisten alueiden ja rajojen kautta. Verkostoajattelu 
on yhtäältä lisännyt, mutta toisaalta hälventänyt 
ja jopa poistanut noita rajoja. Tällöin rajojen ”si-
säpuolen” ja ”ulkopuolen” erottaminen vaikeutuu 
(Eriksson 2009). Ei ole meitä ja muita, maaseutua 
ja kaupunkia. Rajoilla, todellisilla tai kuvitteelli-
silla, on keskeinen merkitys identiteettien raken-
tumiselle. Mitä tapahtuu identiteeteille, jos sisä- 
ja ulkopuoli lakkaavat olemasta? Verkostot eivät 
myöskään välttämättä kohtele kaikkia alueita ja ih-
misiä samalla tavalla. Kaikilla ei ole mahdollisuus 
päästä verkostoihin tai kaikilla ei ole samanlaisia 
mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin verkostojen si-
sällä (Massey 2005; Murdoch 2006). Verkostojen 
muotoutuminen ja niihin pääsy riippuu käytettä-
vissä olevista taloudellisista, sosiaalisista ja kult-
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tuurisista pääomista, jotka kohtaavat eri tavoin eri 
paikoissa. Jotkut verkostot jäävät paikallisiksi, toi-
set ovat maailmanlaajuisia. 

Lopuksi  
Maaseutu on niin maantieteellisesti, käsitteellisesti, 
symbolisesti kuin tieteellisesti hajanainen. Ei siis ih-
me, että maaseutua koskeva tutkimus ja päätöksen-
teko koetaan haasteelliseksi. Maaseudusta puhut-
taessa on tärkeää tunnistaa maaseudun olemuksen 
moninaisuus  ja sen taustalla vaikuttavat erilaiset 
kamppailut, niin yksilön kuin yhteisöjen tasolla. 
Lefebvreläisen ajattelun suurin anti maaseutu-

tutkimukselle ja -kehitykselle lienee juuri se, että 
malli auttaa ymmärtämään maaseudun luonteen 
syntymistä, moninaisuutta, maaseutumäärittely-
jen suhdetta toisiinsa sekä sitä, miten maaseutua 
eri tilanteissa pyritään hallitsemaan yhteiskunnan 

LäHTEET
Cloke, P. 2003. Knowing ruralities. Teoksessa Cloke, P. 

(toim.) Coutry Visions. Harlow: Pearson. 195-217.   
Eriksson, K. 2009. Maailma ilman ulkopuolta - Ver-

kostot yhteiskunnallisessa ajattelussa. Helsinki, 
Gaudeamus 2009. 

Halfacree, K. 2006. Rural space: constructing a 
three-fold architecture. Teoksessa Cloke, P., Mars-
den, T. & Mooney, P. Handbook of rural studies. 
Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi. 44-62. 

Halfacree, K. 2007. Trial by space for a ’radical rural’: 
introducing alternative localities, representations and 
lives. JOURNAL OF RURAL STUDIES 23: 125-141

Ilmonen, K. 2009. Kulttuuri ja aluekehittäminen. 
Teoksessa Grahn, M. & Häyrynen, M. (toim.) 
Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. 
Tietolipas 230. SKS, Helsinki.  44-61

Järvelä, M. 2008. Reclaiming space as meaningful 
place. Teoksessa Pyykkönen, M., Simanainen, N. 
& Sokka, S. (toim.) What about cultural policy? 
Interdisciplinary pespective on culture and politics. 
Minerva, Jyväskylä. 161-172. 

Kainulainen, K. 2005. Kunta ja kulttuurin talous. 
Tulkintoja kulttuuripääoman ja festivaalien aluetalou-
dellisista merkityksistä. Acta Electronica Universitatis 
Tamperensis; 475. Tampereen yliopisto, Tampere.

Lefebvre, H. 1974/1991. The production of space. 
Blackwell, Oxford. (Ranskankielinen alkuperäisteos 
ilmestyi vuonna 1974.)

Malinen, P., Kytölä, L., Keränen, H. & Keränen, 
R. 2006. Suomen maaseututyypit. Maa- ja metsä-
talousministeriö, Helsinki. 

Massey, D. 2005. For space. Sage, London, Thousand 
Oaks, New Delhi. 

Murdoch, J. 2006. Networking ruralitiy: emergent 
complexity in the countryside.  Teoksessa Marsden, 
T. & Mooney, P. Handbook of rural studies. Sage, 
London, Thousand Oaks, New Delhi. 171-184.  

Siivonen, K. 2006. Kulttuuritoiminnalla kulttuurisesti 
kestävään kehitykseen - esimerkkinä osallistava 
alueellinen kulttuuristrategiatyö Varsinais-Suomes-
sa. Kulttuurisesti kestävä aluekehitys. Ethnos ry. 
14-31.

Siivonen, K. 2008. Saaristoidentiteetit merkkien 
virtoina. Varsinaissuomalainen arki ja aluekehitys-
työ globalisaation murroksessa. Kansatieteellinen 
Arkisto 51. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdis-
tys 2008.

Sitra -maamerkit ohjelma 2010. http://www.sitra.
fi/fi/Ohjelmat/maamerkitohjelma/Maamerkit.htm 

kehityksessä. Ajatus maaseudusta osana globaale-
ja verkostoja antaa mahdollisuuden myös hälven-
tää maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu-
ja. Maaseutu ei ole pelkästään fyysiseen sijaintiin 
tai ihmisiin sidottu. Tätä artikkelia kirjoitettaessa 
valmistui  Sitran maaseutuohjelman Maamerkit 
-ohjelman kysely, jossa tiedusteltiin suomalaisten 
identiteettiä. Yli kolmannes vastaajista koki itsensä 
sekä maalaiseksi että kaupunkilaiseksi. Tätä taus-
taa vasten maaseudun ja kaupungin erottelu, vas-
takkainasettelu tai viime vuosina muodikas puhe 
maaseudun  ja  kaupungin  vuorovaikutuksesta  ei 
ole välttämättä tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi 
ilmastonmuutos on jo vaikuttanut ja tulee vaikut-
tamaan ihmisten elämään niin maaseudulla kuin 
kaupungeissa,  Suomessa  ja  globaalisti.  On  yhä 
tärkeämpää nähdä asiat ja alueet laajempina ko-
konaisuuksina, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa ja 
elinympäristömme kehitykseen.
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Mari Takamaa: MAASEUDUN SOSiAALiSESTi JA 
KULTTUURiSESTi KESTäVäT yHTEiSÖT – KULTTUURiPALVELUT  
JA SOSiAALiNEN PääOMA MAASEUDUN VOiMAVARANA

Maaseudun omaehtoinen kulttuuritoiminta 

Maaseudun kulttuuriohjelma tukee uuden kulttuuripoliittisen linjauksen mukaisesti 
eri väestöryhmien kulttuuriosallistumista omaehtoisuuden periaatteen mukaisesti. 
Omaehtoisella kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä sekä yksilöiden että yhteisöjen 
kulttuuritoimintaa, jossa kulttuuritoiminnan tarpeet ja toimet ovat näiden toimijoiden 
itsensä määrittelemiä. 

Etenkin maaseudulla kulttuuritoiminta on vahvas-
ti riippuvainen paikallisten kulttuuri- ja taideyh-
distysten ja järjestöjen sekä aktiivisten yksittäisten 
kulttuurivaikuttajien toiminnasta. Elinvoimaisen 
kulttuuritoiminnan rakennusaineita ovat taloudel-
listen ja fyysisten resurssien lisäksi toiminnan ar-
vostuksen myöntäminen ja tunnustaminen. 
Omaehtoinen toiminta edellyttää aloitteellisuut-

ta,  tarttumista  itse  tekemiseen.  Osallistuminen 
omaehtoiseen  toimintaan edellyttää maaseudun 
asukkaiden omien  intressien vahvaa näkymistä. 
Ulkoa päin asetetut tavoitteet heikentävät omaeh-
toista osallistumista  ja heikentävät  luottamusta. 
(vertaa Telinkangas 2005, 241) 

Kulttuuripalvelut voimauttavina  
palveluina

Voimaantuminen  on  yksilöstä  itsestään  lähtevä 
prosessi, jonka kehittymiseen toimintaympäristön 
elementit vaikuttavat. Voimaantuminen tapahtuu 

henkilökohtaisella tasolla, mutta kyseessä on kui-
tenkin  sosiaalinen prosessi,  joka  ei  ole  erillinen 
muista yksilöistä vaan yhteydessä muiden hyvin-
vointiin. Voimaantuminen ei ole pysyvä tila, vaan 
se vaatii mahdollistamista ja tukea. (Siitonen 1999, 
161–164.)
Kulttuuripalvelut  ovat  yksi  voimaantumista 

edistävä tekijä.  Kulttuuri- ja taidekokemusten voi-
mauttava vaikutus toteutuu joko itse toimimalla ja 
luomalla taidetta, tai taide-elämyksien katsojana ja 
kokijana, yksilönä tai osana yhteisöä. Yksilöllisenä 
kokemuksena taide- ja kulttuuripalvelut voimaan-
nuttavat  ja  antavat  työkaluja  oman  identiteetin 
rakentamiseen. Kulttuuri yhteisöllisenä  tekijänä 
laajentaa käsitystä kulttuurista hyvinvointia tuot-
tavana ja lisäävänä elementtinä. Kulttuuritoimin-
nalla luodaan yhteistä kokemuksellista pääomaa ja 
vahvistetaan sosiaalisia rakenteita.
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Yhteishallinnan muodot ja tulevaisuuden 
palveluverkostot

Tulevaisuuden palveluverkostot rakentuvat julki-
sen hallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoi-
den yhteistyölle. Näissä verkostoissa ratkaisevaa 
on toimijoiden välinen luottamus, jolle toiminta-
muodot rakennetaan. Verkoston pysyminen koos-
sa  edellyttää  säännöllisiä  yhteyksiä  ja  aktiivista 
viestintää, jotta verkoston toimijat tutustuvat toi-
siinsa. Luottamus tulee siis ansaita. Positiivisten 
kokemusten myötä lujittunut luottamus vahvistaa 
myös verkostoa, joka kestää jatkossa yhä parem-
min erilaisia kokeiluja, eikä menetä toimintakyky-
ään, vaikka yksittäisiä muutoksia tapahtuisi toimi-
joissa ja toimintatavoissa. 
Tulevaisuuden palveluverkostot edustavat kor-

kean tason sopimuksellisuutta, jossa sopimukset 
ovat väljiä,  ja  jopa suullinen sopimus on hyväk-
syttävissä. Sopimuksellisuus on käyttökelpoinen 
työkalu maaseudun yhteisöissä, joissa palveluiden 
ja pienten töiden organisoinnilla voidaan vastata 
joustavasti paikallisiin tarpeisiin. Maaseudulla pal-
velusopimuksilla voidaan koota yhteen hajallaan 
olevia palvelutarpeita  ja  luoda  tätä kautta uusia 
työpaikkoja aloille, joilla julkiset palvelut eivät ole 
riittävän kattavia ja yksityistä palvelutuotantoa ei 
ole. (Koski & Lindqvist 2006, 9–29; 71–819.)
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän sopimuk-

sellisuusteemaryhmä on luonut sopimuksellisuus-
trategian, jolla sopimuksellisuudesta luodaan val-
takunnallista toimintatapaa. Jaettuna visiona on 
nostaa yhteisöt yhteiskunnan  ja yksilön rinnalle 
vastuullisiksi palveluista yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa.  (Sopimuksellisuusteemaryhmä 
2008.) Mietittäessä maaseudun kulttuuripalvelu-
verkostoa ratkaisut peilaavat vahvasti alueellisia 
erityispiirteitä.  Verkoston  toimijat  muokkaavat 
palvelut näköisikseen vahvasti paikallisista ja alu-
eellisista  tarpeista  lähtien. Kulttuuripalveluiden 
järjestämisessä  tulee  etsiä  synergiaetuja  tiiviillä 
yhteistyöllä julkisen sektorin, markkinoiden ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa. Julkisen hal-
linnon rooliksi jää toimiminen koordinoijana ja vä-
littäjänä verkostosuhteissa, jolloin ohjaussuhde on 
enemmänkin prosessuaalinen kuin rationaalinen. 
Kulttuuripalveluiden  käyttäjä  asemoituu  asiak-
kaaksi tai aktiiviseksi toimijaksi palvelusta riippu-
en. (vertaa Takamaa 2008, 77–79.) Yhä tärkeäm-

miksi nousevat maaseudun pienet toimijayksiköt, 
jotka toteuttavat juuri paikallisesti sopivia ratkai-
suja ja toimivat alueen ihmisten edunvalvojina.

Maaseudun sosiaalisen pääoman muodot

Sosiaalinen  pääoma  ja  sen määrä,  luonne, mit-
taaminen sekä vaikutukset ovat mukana kaikilla 
areenoilla, joilla keskustellaan kehittämisestä, in-
novaatioista tai lähes mistä tahansa inhimillisestä 
toiminnasta. Hanke- ja kehittämistyössä sosiaali-
sella pääomalla viitataan sosiaalisen toimintaken-
tän eri osatekijöihin, jolloin käsitteellä voidaan tar-
koittaa verkostoja, luottamusta, yhteistä kulttuuria 
ja normeja, kokemustenvaihtoa sekä liikkuvuutta. 
(Regional social capital in Europe 2005, 1–5.) So-
siaalinen pääoma ei ole kytköksissä vain paikalli-
suuteen. Territoriaalinen rakenne voi ilmetä myös 
symbolisella tasolla ja olla merkityksistä rakennet-
tu, jolloin sosiaalinen pääoma on kyseisen toimin-
nan mahdollistaja. Tällöin kyse on uudenlaisesta 
ja uudessa tilassa tuotetusta identiteetistä. Tällais-
ta uutta yhteisöllisyyttä edustavat muun muassa 
erilaiset nettiyhteisöt, jotka ovat syntyneet jonkin 
yhteisen ja jaetun asian tai päämäärän ympärille. 
Jotta näiden yhteisöjen kohdalla voidaan puhua 
sosiaalisen  pääoman  syntymisestä,  tulee  oman 
päämäärän eteen työskentelyn lisäksi yhteisön jä-
senten olla aktiivisia myös muissa yhteisöllisissä 
toimintaympäristöissä. (Baerenholdt & Aarsaetner 
2007, 93–95.) 
Sosiaalisen pääoman käsitteen rinnalle on nos-

tettava myös luottamus, jonka Ilmonen ja Jokinen 
(2002, 92; 95-96; 246) määrittelevät sosiaalisen 
pääoman selkärangaksi, joka kannattelee niin yk-
silöä kuin yhteisöä. Luottamus toimii mekanismi-
na, joka tukee yhteisön jäsenten kiinnittyneisyyttä 
yhteisöönsä ja varmistaa asioiden sujumisen.

Muuttunut yhteisöllisyys

Yhteisöllisyydestä -  tai pikemminkin yhteisöllis-
ten arvojen ja käytänteiden muutoksesta - on pu-
huttu paljon. Sosiaalisen pääoman näkökulmasta 
yhteisöllisyyttä voidaan tarkastella yksilöstä käsin, 
jolloin kiinnostavia ovat yksilön arvot ja asenteet 
sekä yksilön kiinnittymisten määrä erilaisiin sosi-
aalisiin verkostoihin. KuntaSuomi 2004 -kyselyssä 
sosiaalisen pääoman mittarina käytettiin vastaaji-
en osallistumisia paikalliseen yhdistystoimintaan. 
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Kyselyn tulosten mukaan käytettäessä yhdistysjä-
senyyksien määrää mittarina sosiaalinen pääoma 
on kasvamassa. (Helander 2006, 274–315.) Vaikka 
järjestökiinnittyneisyydessä ei ole  tapahtumassa 
ainakaan laskua, on kiinnittyneisyyden luonne kui-
tenkin muuttunut. Järjestötoimintaan sitoudutaan 
siksi aikaa kun se hyödyttää omia intressejä, ja toi-
minnasta irrottaudutaan ja etsitään kenties toinen 
järjestö, jossa voi tyydyttää senhetkisiä sosiaalisia 
tai yhteisöllisiä tarpeita. Vaikka sitoutuminen olisi 
lyhytaikaista, synnyttävät tällaiset ”järjestövierai-
lut” sosiaalista pääomaa. 
Reaalimaailman kasvokkain tapahtuvan yhtei-

söllisen  toiminnan  rinnalle on noussut  vahvana 
virtuaalinen  ja mediavälitteinen maailma,  jossa 
yhteisöllisyys muodostuu käyttäjäkokemuksissa. 
Heinosen (2008, 172–179) tutkimuksessa kohde-
ryhmät tunnistivat omasta verkkokäyttäytymises-
tään selkeästi yhteisöllisyyteen liitettäviä ominai-
suuksia:  tunteita  yhteenkuulumisesta,  yhteisön 
keskinäisestä luottamuksesta, yhteisistä säännöis-
tä ja sopimuksista, toimivista sosiaalisista suhteis-
ta sekä pysyvyydestä. Merkittäväksi nousee juuri 
luottamus, jota tarvitaan johtuen virtuaaliympä-
ristön luonteesta, tavoista ja tarkoituksista.

Hitauden ja hiljaisuuden maisemat

Aina auki ja toiminnassa olevan yhteiskunnan vas-
tapainoksi on nousemassa hitauden ja hiljaisuuden 
kulttuuri, jossa elämänrytmi niin työ- kuin vapaa-
aikanakin hakee uusia toimintamalleja uusien ar-
vojen pohjalta. Hiljaisuuden maisemat mielletään 
perinteisesti maaseudun maisemiksi. Pitkäsen ja 
Vepsäläisen (2005) tutkimuksen mukaan vapaa-
ajan oleskelun merkittävimmiksi positiivisiksi te-
kijöiksi nousevat rauha ja hiljaisuus sekä luonto. 
Mökkiläisten motiivit  heijastavat  laajemminkin 
tarpeita,  joita kiivastempoinen yhteiskuntamme 
tuottaa. Aika on muuttunut määreeksi, jota on ai-
na liian vähän, ja kiire koskettaa meitä kaikkia yh-
teiskuntaan sisäänrakentuneena ominaisuutena. 
Sosiaalisena ilmiönä hitauden ja hiljaisuuden kult-
tuurit näkyvät elämän eri osa-alueilla tervetulleena 
vastareaktiona ja arvokeskustelun käynnistäjinä.
Slow food -ilmiö sai alkunsa 1980-luvulla Ita-

liassa, jossa liike kampanjoi paikallisesti tuotetun 
ja laadukkaan ruuan puolesta. Globaalina ilmiönä 
slow food -kulttuuri on tullut osaksi muita erilaisia 
hitauden kulttuurin osa-alueita;  slow  travelling, 

slow cities, slow schools, slow books, slow living, 
slow money... Käsitteiden taustalla on oivallus sii-
tä, että asioita voi tehdä myös toisin, kunnioittaen 
omaa arvomaailmaa. Parkins ja Craig (2006, 1–7) 
tiivistävät Slow living -käsitteen pyrkimykseksi olla 
ja elää läsnä juuri elettävässä hetkessä tavoitteena 
tarkoituksenmukainen, kestävä ja miellyttävä elä-
mä. 
Kopomaan (2008) mukaan on elämäntavallisen 

käänteen aika, mikä merkitsee tietoista elämänryt-
min hidastamista omien valintojen kautta. Erilai-
silla ”leppoistamisen” tekniikoilla voidaan palaut-
taa tunne oman elämän hallinnasta. Syventyminen 
ja vetäytyminen omaan tilaan ovat usein  luovan 
toiminnan edellytyksiä. Luovuus on usein totuttu-
jen käyttäytymismallien uusintamista, mahdolli-
sen näkemistä mahdottomassa. Luovuus tarvitsee 
tilaa liikkua ja hengittää. Luovuus tarvitsee myös 
aikaa ja pysähtymistä. Näiden kriteerien täyttyessä 
on mahdollista kokea ns. flow-elämys, jolla Csik-
szentmihalyi (2005) kuvaa kokonaisvaltaista elä-
mässä kiinni olemista.

Lopuksi

Maaseudun kulttuurinen identiteetti sisältää yhä 
moninaisempia aineksia, ja paikallinen identiteetti 
syntyy myös ilman yhteyttä fyysiseen sijaintipaik-
kaan. Yhteisöllisyyden elementiksi  riittää  tietoi-
suus paikan olemassaolosta.
Maaseutujemme  monimuotoisuus  luo  sekä 

haasteita että mahdollisuuksia kulttuuripalvelui-
den järjestämiselle. Paikallisia ja alueellisia, vaki-
tuisten asukkaiden sekä maaseudulla poikkeavien 
matkalaisten tarpeita vastaavat kulttuuripalvelut 
tarjoavat mahdollisuuden kokea maaseutu kaikilla 
aisteilla. Osallistuminen toimijana, kokijana ja nä-
kijänä tuottaa maaseudun kulttuuria ja kiinnittää 
meitä osaksi suurempaa kokonaisuutta.  Kulttuu-
ritoiminnalla tuetaan, tuotetaan ja välitetään tätä 
yhtenäiskulttuuria monilla  eri  merkitystasoilla. 
Maaseudun ehtymätön voimavara on hiljaisuuden, 
kiireettömyyden ja luovuuden tila, joka ilmenee se-
kä fyysisenä että merkitysten tilana. Hiljaisuuden 
tila ei kuitenkaan ole kultainen häkki, vaan avain 
on jokaisella hallussaan. Tilaan saavutaan ja tilasta 
poistutaan oman aikataulun mukaisesti. Kulttuu-
rin antamilla välineillä voimme paikallistaa itsem-
me sekä löytää yhteisöllisyyden, johon meillä jokai-
sella on sisäinen kaipuu.
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Kimmo Kainulainen: MAASEUDUN LUOVUUS JA ELäMySTALOUS 

Elämystalous ja maaseudun vetovoima

Kulttuuri ja taide tarjoavat uusia mahdollisuuksia monipuolistaa maaseudun 
elinkeinorakennetta. Kulttuurisidonnaisen yritystoiminnan yhteydessä on 
viime vuosina keskusteltu laajemmin luovien alojen kasvusta, jonka vaikutukset 
heijastuvat myös suomalaisen maaseudun kehitykseen. Esimerkiksi maaseudun 
kulttuurimatkailussa piilee runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. 

Suppean määritelmän mukaan luovilla aloilla tar-
koitetaan yrittäjyyttä ja kauppaa, jota käydään kult-
tuurisilla sisällöillä. Luoviksi aloiksi voidaan tällöin 
lukea muun muassa arkkitehtipalvelut, muotoilu, 
graafisen alan toiminta, elokuva- ja tv-tuotannot, 
kirjojen tuotanto ja jakelu sekä digitaalinen sisäl-
löntuotanto. Luovalla toimialalla on läheinen yhteys 
myös tapahtumatuotantoon, teatteriin, musiikkiin, 
tanssiin  ja näyttelytoimintaan. Laajimman näke-
myksen mukaan luovat alat sisältävät kaikki alat, 
jotka  synnyttävät  tekijänoikeuksia, patentteja  tai 
tuotemerkkejä. Tällöin luovat alat nähdään liiketoi-
mintana, joka perustuu aineettoman omaisuuden 
kaupalliselle hyödyntämiselle. 
Luovien alojen yritystoiminnalle on leimallista 

paitsi materiaalisen myös  aineettoman  kulttuu-
ripääoman  tuotteistaminen.  Elämystaloudessa 
tuotteiden arvo perustuu yhä enemmän näkymät-
tömään, ei-havaittavaan  todellisuuteen. Samalla 
kokemuksellisuudesta tai elämyksellisyydestä on 
muodostunut tuotteiden taloudellisen arvon kes-
keisin määrittäjä.  Esimerkiksi maaseudun mat-
kailuelämysten uudenlainen tuotteistaminen voi 
liittyä muun muassa ohjelmapalvelujen tarinalli-
suuteen,  teemoitukseen, modernin mediatekno-
logian  soveltamiseen  ja muotoiluun. Maaseutu-

kulttuurin osalta elämyksellisyys kytkeytyy muun 
muassa  fyysiseen kulttuuriympäristöön  (luonto, 
maisemat, eläimistö, kasvit jne.), taiteelliseen luo-
vuuteen,  historiaan  ja  kansanperinteeseen  sekä 
uuden  ja  vanhan  kulttuurin  yhdistelmään  (uusi 
teknologia, trendit ja tyylisuunnat).

Luovien alojen kasvu maaseudun haasteena

Lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä rapor-
teissa luovien alojen on todettu olevan kasvava ta-
louden sektori. Luovien alojen kasvu on ollut vah-
vaa myös Euroopan unionin alueella ja Suomessa. 
Myös  Suomen  maaseutualueet  voivat  toimia 

luovien alojen yritystoiminnan kasvualustoina ja 
mahdollistajina. Tämä edellyttää jatkuvaa maaseu-
dun työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten tun-
nistamista ja ennakointia sekä monialaisia palve-
lukonsepteja tukevaa kehittämistyötä. Maaseudun 
luovien alojen uudet työpaikat voivat syntyä paitsi 
yrityksiin myös kolmannelle sektorille sekä julki-
sen palvelutuotannon yhteyteen. Kehittämistyössä 
on myös tunnistettava maaseudun luovien alojen 
veturiyritykset, alueelliset erityispiirteet sekä vah-
vistettava alueellisesti profiloituneita luovien alo-
jen keskittymiä.
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Liiketoimintaosaaminen, matkailu ja  
maaseutukulttuurin tuotteistaminen

Elämystaloudessa ihmiset maksavat palvelun si-
jaan  elämyksestä.  Tulevaisuuden  maaseudun 
palvelutuotannon haasteena on elämysten syste-
maattinen suunnittelu osana tuotekehitystä. Elä-
mystalouden  globaaliin  kilpailuun  vastaaminen 
edellyttää tuotteiden kulttuuri- ja elämyspitoisuu-
den sekä jalostusasteen nostamista.
Maaseudun  kehittämistyössä  elämystuotanto 

kytkeytyy  erityisesti  matkailuelinkeinoon.  Maa-
seutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2009–2013 
korostetaan matkailun kasvavaa merkitystä maa-
seudun  työllisyyden  ja  hyvinvoinnin  lisääjänä. 
Maaseutumatkailun  kasvun  taustalla  ohjelmassa 
nähdään kansainväliset kysyntätekijät (luonto, ter-
veys, rauhallisuus, hiljaisuus, väljyys, kulttuuri, hy-
vinvointi), joilla on suora yhteys elämyspalvelujen 
sisältöihin. Lisäksi monet kulutustrendit, kuten yk-
silöllisyys ja alkuperäisyyden korostaminen, tukevat 
Suomen matkailun ja erityisesti maaseudun elämys-
matkailun kasvumahdollisuuksia. Matkailuelämys 
on moniaistinen, myönteinen, kokonaisvaltainen, 
yksilöllinen ja muistijäljen jättävä kokemus (Tarssa-
nen ym. 2006). Maaseutukulttuuri voi toimia mai-
nittujen elämysulottuvuuksien rakennusaineksena. 
Tämä edellyttää uusien, asiakkaan elämyksellisyy-
den laajentamiseen perustuvien palvelukonseptien, 
palveluprosessien ja palvelujärjestelmien suunnitte-
lua sekä tutkimus- ja kehittämistyötä.
Kulttuurin kaupalliseen hyödyntämiseen liittyy 

myös haasteita ja arvolatauksia, ja siksi tarinoiden 
tuotteistamiseen ja paikalliskulttuurin hyödyntä-
miseen on suhtauduttava aina hienovaraisesti  ja 
kunnioituksella (Lavia 2006, 39). Maaseutukult-
tuurin tuotteistaminen edellyttää tilannetajua  ja 
paikallista  herkkyyttä  (local  sensitivity)  (Storey 
1999, 308). Paikalliset kulttuuritoimijat ja erityis-
piirteet  on  huomioitava  riittävän  laajasti  kehit-
tämistyössä. Alkuperäisyyden tai autenttisuuden 
ihanteesta kiinni pitäminen edellyttää paikallisen 
kontekstin ja paikallisten asukkaiden elämäntapo-
jen ja kokemusten huomiointia matkailukohdetta 
suunniteltaessa.  Kestävä  matkailu  (sustainable 
tourism) perustuu paikallisten arvojen kunnioit-
tamiselle, mistä hyötyvät pitkällä aikavälillä sekä 
matkailuteollisuus että kulttuurisektori (Petrisalo 
1988; 1994; Throsby 2001, 130.)

Teemaympäristöjen suunnittelu on eräs elämys-
talouden trendi, joka liittyy kulutustottumusten es-
tetisoitumiseen, elämäntyylien muodostumiseen ja 
identiteettien rakentamiseen. Teemoitus merkitsee 
alueisiin ja sen elämäntapoihin liittyvien elämän-
tapojen  ja  paikalliskulttuurien  tietoista  muok-
kaamista  ja  brändäämistä.  Teemoitus  rakentuu 
nimensä mukaisesti tietyn asian, teeman tai funk-
tion ympärille, ja kaikki alueella olevat toiminnot 
(tuotteet, palvelut, infrastruktuuri) on valjastettu 
ylläpitämään tätä teemakulttuuria. Maaseutumat-
kailun yhteydessä teemaympäristön ajatus voidaan 
liittää muun muassa Korvatunturin Joulumaahan 
tai vaikkapa Kontioniemen elokuvakylään.
Teemoituksen ohella maaseutukylissä voidaan 

julkisia sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tar-
joamia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kehittää 
monipalveluina. Tällöin esimerkiksi kyläpalvelu-
keskukseen voidaan koota matkailu-, hyvinvointi- 
ja kulttuuripalveluja. Palvelukeskus voidaan sijoit-
taa esimerkiksi kauppaan, kouluun tai kylätaloon. 
Samalla keskus toimii kylän yhteisenä kokoontu-
mistilana, jossa on tarjolla alueen eri toimijoiden 
järjestämiä palveluja. Kyläpalvelukeskuksessa eri 
kansalaisjärjestöt (kyläyhdistykset, liikuntajärjes-
töt, sosiaali- ja terveysjärjestöt) voivat organisoida 
kylään monimuotoisia teemaympäristöjä ja moni-
palvelupisteitä.  
Maaseudun kulttuuripalvelujen järjestämisessä 

tulee kannustaa tilojen monikäyttöön (kirjastot, ky-
lätalot, elokuvateatterit) ja luoda uutta yhteistyötä 
toimijoiden välille. Samalla voidaan luoda edelly-
tyksiä maaseudulla olevan luovuuden ja osaamisen 
monipuoliseen hyödyntämiseen. (Maaseutupoliit-
tinen kokonaisohjelma 2009–2013.)

Maaseudun elämystuotannon tukipalvelut

Maaseutukulttuurin tuotteistaminen ja teemaym-
päristön suunnittelu merkitsee elämystuotannon 
vahvistamista  ja monipuolistamista. Elämystuo-
tannossa luovat toimialat (esimerkiksi muotoilu, 
digitaalinen media, viihde-  ja kulttuurituotanto) 
voivat yhdistyä uudella tavalla paitsi maaseudun 
kulttuuriperinnön ominaispiirteisiin myös muihin 
toimialoihin muodostaen eri osaamisalueiden luo-
via rajapintoja. On todettu, että uudet innovaatiot 
syntyvät monialaisuudesta  - kulttuuriosaamisen 
uudenlaisesta soveltamisesta uusissa ja epätyypil-
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lisissä yhteyksissä. Siksi myös maaseutukulttuurin 
tuotteistamisen tulevaisuuden haasteena on mo-
nialaisten palveluinnovaatioiden  luominen. Nii-
den kehittäminen edellyttää asiakas- ja käyttäjä-
lähtöisten tuotekehitysympäristöjen suunnittelua 
ja innovatiivisia kehitysprosesseja, konsepteja ja 
asiantuntijapalveluita, jotka toimivat maaseudun 
yritysten elinkaaren  ja  tuotteiden arvoketjun eri 
vaiheissa.
Suomeen on organisoitu monipuolinen ja laaja 

yritysneuvontaa tarjoava palveluverkosto, joka on 
tarjonnut yrittäjille sopivia tiloja ja apua esimer-
kiksi johtamiseen ja rahoitukseen (muun muassa 
yrityshautomot,  uusyrityskeskukset,  ELY-kes-
kukset, seudulliset kehittämisyhtiöt sekä erilliset 
neuvontapalveluja tarjoavat hankkeet). Vain pieni 
osa näistä on suuntautunut toiminnassaan luovi-
en  alojen  yritystoiminnan  tukemiseen. Ne  eivät 
ole  toistaiseksi  tunnistaneet  kovin hyvin  luovaa 
toimintaa tai kulttuurista elämystuotantoa eivätkä 
sen erityispiirteitä osana yritysten liiketoimintaa. 
Ongelmat ovat  liittyneet  immateriaalioikeuksien 
ja arvoketjujen hallintaan, taiteilijan työhön sekä 
kulttuuriosaamisen soveltamiseen eri ammattialo-
jen rajapinnoilla. Maaseutupoliittisesti tavoitteena 
tulisi olla luovien aloihin ja/tai elämystuotantoon 
erikoistuvien  yrityspalvelujen  lisääminen myös 
maaseutualueilla.
Luovat alat ja elämystuotanto ovat olleet haasta-

va ala yrityskehittäjille myös sen vuoksi, että alal-
la tapahtuu nopeita muutoksia, mikä liittyy muun 
muassa palveluyhteiskunnan kasvuun. Maaseudun 
luovien alojen yritysten kehittämisen kannalta on 
olennaista se, että alalle suunnatut neuvontapal-
velut tulevat osaksi mainittujen yrityskehittäjien 
normaalia toimintaa siten, että palvelujen saata-
vuus ulottuu myös  syrjäisten maaseutualueiden 
kulttuuriyrittäjille (Suutari 2007).
Yrityspalvelujen osalta tulevaisuuden haasteena 

on uusien käyttäjälähtöisten innovaatioympäris-
töjen  ja  tuotekehitysalustojen  suunnittelu myös 
maaseutualueille. Living lab -kehitysalustat ovat 
innovaatioympäristöjä,  jotka  kokoavat  yhteen 
tuotteiden ja palvelujen tarjoajat, kehittäjät sekä 
loppukäyttäjät. Niiden keskipisteessä on tuotteen 
tai  palvelun  loppukäyttäjä  aidossa  käyttötilan-
teessa  esimerkiksi maaseutumatkailukohteessa. 
Toimintamalliin  liittyy ajatus niin sanotusta ne-
loskierteestä (quadruple Helix), jolla tarkoitetaan 

julkisen sektorin, elinkeinoelämän, tutkimuksen ja 
käyttäjien (kansalaiset, kuluttajat, asukkaat, työn-
tekijät  ja vapaa-ajanviettäjät) välistä yhteistyötä 
esimerkiksi asuinalueiden suunnittelussa (Rönkä 
& Orava 2007, 29). 
Maaseudun  elämystuotannon  kehitysalustan 

kantavana  ideana  on  erilaisten  toimijoiden  ja 
asiantuntijoiden voimavarojen yhdistäminen sekä 
uudenlainen, avoin vuorovaikutus tuotekehityksen 
eri vaiheissa. Pyrkimyksenä on osaamisen täyden-
täminen, tietojen jakaminen ja työnjako esimerkik-
si teknologisen osaamisen ja taiteellisen luovuuden 
välillä. 
Jatkossa Living labien ideaa on paikallaan so-

veltaa myös maaseutukulttuurin tuotteistamisen 
apuvälineenä. Tämä edellyttää maaseudun kult-
tuuripalvelujen käyttäjien kokemusten systemaat-
tista koontia  ja hyödyntämistä osana maaseutu-
kulttuurin tuotteistamista. Samalla on pohdittava, 
miten maaseutupoliittisin kehittämistoimenpitein 
voidaan osaltaan tukea kulttuuria ja luovia aloja 
palvelevien käyttäjälähtöisen  tuotekehitysympä-
ristöjen suunnittelua ja toteutusta. 

Kulttuuriosaamisen innovatiivinen  
soveltaminen maaseudun  
yritystoiminnassa

Kulttuurin  toimialoilla  työskenteli  Suomessa 
vuonna 2003 noin 86 000 työntekijää. Merkille 
pantavaa on se, että huomattava osa kulttuuri- ja 
taidealojen  ammattilaisista  työskenteli  ei-kult-
tuurin toimialoilla. (Kanerva & Lehikoinen 2007, 
8-9).  Kulttuurialojen  koulutuksen  saaneet  ovat 
työllistyneet yhä enemmän osaamisintensiivisiin 
liike-elämäpalveluihin eli ns. KIBS-aloille (know-
ledge intensive business services), joihin voidaan 
sisällyttää mainospalvelujen, liikkeenjohdon kon-
sulttipalvelujen lisäksi muun muassa arkkitehtitoi-
mistot, markkinointi sekä taideteollinen muotoilu 
ja suunnittelu (Lagerströn & Mitchell 2005, 44). 
Keskeinen haaste maaseudun kulttuurialan yritys-
toiminnan alueellisessa kehittämisessä ja seuran-
nassa onkin monialaisten ammattikuvien yleisty-
minen. 
Luovien alojen  ja  elämystuotannon monialai-

suus  on  heijastunut  luovien  alojen  tilastoinnin 
ongelmaan  sekä  eri  ammattikuvien  sekoittumi-
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seen. Esimerkiksi uusien sisältötuotannon palve-
luinnovaatioiden  johdosta  kulttuurin  ja  taiteen 
ammattilaisesta on muodostunut entistä epäsel-
vempi käsite. Talouden, taiteen, joukkoviestinnän 
ja sisältötuotannon lisääntyvän vuorovaikutuksen 
sekä digitaalisen vallankumouksen (digital revolu-
tion) myötä  työmarkkinoille on syntynyt  joukko 
uusia  ja entistä monipuolisempia ammattikuvia, 
joilla on eri painotuksin hankalasti määriteltävä 
yhteys kulttuuritoiminnan eri muotoihin. Tätä on 
toisaalta pidetty myös kulttuurisektorin vahvuu-
tena. Kulttuurin alat toimivat eri ammattiryhmien 
”luovilla  rajapinnoilla”,  joissa  eri  osaamisalojen 
kohtaaminen  altistaa  uusien  toimintatapojen  ja 
ideoiden synnyttämiseen. Luovien alojen yritystoi-
minnan kehittämisen kannalta on olennaista tun-
nistaa monialaisia ammattikuvia ja yritysryppäitä, 
joiden yhteydessä maaseudun luovien alojen yri-
tystoiminta kehittyy.
Oletettavaa on, että epätyypillisillä toimialoil-

la  työskentelevien  kulttuuri-  ja  taidealojen  am-
mattilaisten määrä  kasvaa  jatkossa  entisestään 
myös  maaseudulla.  Samalla  taiteen  soveltava 
käyttö  ja  ammattikuvien  monimuotoistuminen 
yleistyvät. Maaseudun elämystuotantoa  ja osaa-
miskeskittymien muodostumista tulisi tarkastella 
innovaatioympäristöjen  ja  osaamiskeskittymien 
kokonaisuutena, eri alojen uudenlaisina vuorovai-
kutussuhteina, ei sektori- ja toimialakohtaisina ti-
lastoina.
Luovien alojen kasvulle on  leimallista monia-

laisuus  ja  toimialojen rajojen ylittäminen. Myös 
maaseudun yritystoiminnan ja uusien palvelujen 
kehittämisen haasteena on yritysten tuotekehitys-
tä  tukevien monialaisten  palveluinnovaatioiden 
luominen. Luovien alojen palveluliiketoiminnan 
kasvua tapahtuu rajapinnoissa, jolloin esimerkiksi 
kulttuuriosaaminen kiinnittyy matkailualan ohjel-
mapalveluihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, in-
formaatio- ja mediateknologian soveltamiseen se-
kä muoti-, mainos- ja mediateollisuuteen. Tällöin 
esimerkiksi matkailun ohjelmapalvelujen sisällöt, 
design ja brändäys voivat sisältää kulttuurisia piir-
teitä. Kulttuurinen symboliikka voi puolestaan am-
mentaa sisältöä esimerkiksi paikallisista elämänta-
voista, taiteesta tai alueen historiasta. 
Tulevaisuudessa juuri luovilla rajapinnoilla toi-

mivien kulttuurialojen on arvioitu omaavan eniten 
taloudellista kasvupotentiaalia. Jotta tämä kasvu-
potentiaali voidaan hyödyntää myös maaseudulla, 

tulee  järjestää monialaisia  yhteistyöfoorumeita. 
Monialaisuus  edellyttää  strategisia  päätöksiä  ja 
esimerkiksi veturiyrityksiä, joiden yhteyteen mo-
nialaiset palveluinnovaatiot rakentuvat. Olennais-
ta on esimerkiksi teknologia-alojen osaajien ja si-
sällöntuottajien vuoropuhelun edistäminen muun 
muassa matkailun tuotekehitysprosesseissa.

Maaseudun luovien alojen  
yrityskeskittymät 

Profiloituneiden osaamiskeskittymien ja innovaa-
tioympäristöjen rakentaminen on alueiden kehi-
tyksen ja kilpailukyvyn vahvistamisen keskeinen 
lähtökohta. Myös luovien alojen ja elämystuotan-
non yhteydessä on viime vuosina puhuttu osaa-
miskeskittymien tarpeesta. Esimerkiksi Ruotsissa 
viiden tuhannen asukkaan kunnassa järjestettävän 
Hultsfred-festivaali on luonut ympärilleen ”Rock 
City” -imagon ja synnyttänyt ajan myötä paikka-
kunnalle musiikkiteollisuuden pienyritysten kes-
kittymän.
Myös  suomalaiselle maaseudulle  voi  kehittyä 

kilpailukykyisiä mikroklustereita, jotka ovat lähel-
lä toisiaan sijaitsevien pienyritysten muodostamia 
yhteistyöhön perustuvia kokonaisuuksia. Maaseu-
dun mikroklusterien toimialat liittyvät maaseutu-
poliittisen kokonaisohjelman 2009-2013 mukaan 
erityisesti matkailuun, sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin, kulttuuriin, designyrittäjyyteen, lähiruokaan 
ja uusiutuviin energialähteisiin. Markkinalähtöis-
ten luovien alojen yritysryppäiden tai mikroklus-
terien aihioiden tunnistaminen ja vahvistaminen 
parantaa maaseudun kilpailukykyä. Siksi jatkossa 
on tärkeää myös kehittämispoliittisin toimenpitein 
tukea maaseudun kulttuurialojen mikroklusterei-
den syntyä tai eri toimijoiden verkottumista siten, 
että elämystuotannon osaamiskeskittymän raken-
tuminen mahdollistuu myös maaseudulla.
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LiiTE 2. KULTTUURiTEEMARyHMäN JäSENET

Kulttuuriteemaryhmän jäsenet 2008–2009

bröckl birgitta, Svensk Byaservice 
Castrén Hannu, läänintaiteilija, Keski-Suomen taidetoimikunta
Haavisto Leena, yrittäjä, Ilorannan maaseutumatkailutila 
Hagman Tove, projektipäällikkö, Polte-hanke, Culminatum Ltd.
Kainulainen Kimmo, tutkimusjohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Keto Leea, rehtori, Järvilakeuden opisto/Kansalais- ja työväenopistojenliitto
Liikanen Assi, projektipäällikkö, Sosiaalialan osaamiskeskus, SOCCA
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja, Pornaisten kirjasto
Nuutinen Kari, lehtori, Taideteollinen korkeakoulu, Taidekasvatuksen osasto
Salomaa-Santala Ritva, tiedottaja, Suomen Kylätoiminta ry
Siivonen Katriina, projektipäällikkö, Turun Kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tulonen Annu, arkkitehti, Hämeen ympäristökeskus
Uusitalo Arto, rehtori/luokanopettaja, kylätoimija, Rämsöön kyläkerho ry
Winqvist Ditte, kulttuurin erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Yliselä Paula, toiminnanjohtaja, Maaseudun sivistysliitto
puheenjohtaja Pirkko Liisi Kuhmonen, kehittämispäällikkö, opetusministeriö
sihteeri Heli Rintahaka, projektisihteeri, opetusministeriö

Kulttuuriteemaryhmän jäsenet 2010–2012

bröckl birgitta, Svensk Byaservice 
Haavisto Leena, yrittäjä, Ilorannan maaseutumatkailutila 
Hagman Tove, projektipäällikkö, Culminatum Oy, Ltd. Living Business -hanke
Kainulainen Kimmo, tutkimusjohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Karppinen Veli-Matti, tuottaja, Kajaanin yliopistokeskus, Oulun yliopisto 
Keto Leea, rehtori, Järvilakeuden opisto/Kansalais- ja työväenopistojenliitto
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja, Pornaisten kirjasto
Merikanto Maria erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen taidetoimikunta 
Siivonen Katriina, erikoistutkija, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Susitaival Hanna, pääsihteeri, Pohjois-Karjalan taidetoimikunta  
Winqvist Ditte, kulttuurin erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
puheenjohtaja: Kaunisharju Kirsi, kulttuuriasianneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
sihteeri: Talvitie Heli, projektisihteeri, opetus- ja kulttuuriministeriö
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Ohjelman valmistelussa ovat olleet mukana:  

Heikkilä-Palo Liisa, kulttuuritoimenjohtaja, Maaseudun sivistysliitto 
Kekki Kirsti, kulttuuriasianneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulin Piia, toiminnanjohtaja Sisä-Suomen tanssinaluekeskus, Tampere
Luutonen Marketta, toiminnanjohtaja Käsi- ja Taideteollisuusyhdistys ry 
Mattero Anne, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö
Perähuhta Minna, yliarkkitehti, ympäristöministeriö 
Saarela Merja, KT-keskuksen johtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
Saarinen Heikki, järjestöpäällikkö, Kotiseutuliitto ry
Takamaa Mari, suunnittelija, Järvilakeuden kansalaisopisto
Viherkoski Päivi, palvelu- ja viestintäpäällikkö Serlachiuksen museot 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristö ja muut teemaryhmät

Kulttuuriteemaryhmän tulevaisuusverstaat

Äänekoski (Suolahti) 29.5.2008, 
Mikkeli 23.9.2008, 
Parainen 30.9.2008, 
Paltamo 14.10.2008 ja 
Hämeenlinna 25.11.2008. 
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Ite-taIteIlIja edvIn Hevonkoksen ”Pako Impivaarasta”, 
Kuva Elina Vuorimies/Maaseudun sivistysliitto
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Viimeisimmät julkaisut:

1/2010   Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020
2/2010   Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2009







Maaseudun kulttuuriohjelma 2010-2014 on Maaseutu politiikan 
yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmän laatima toimintaohjelma. 

Ohjelmassa esitetään maaseudun kulttuurin visio vuodelle 2020, 
taustoitetaan kulttuuritoiminnan kenttää sekä esitetään toimenpidelinjauksia 

maaseudun kulttuurin kehittämiseksi.

Ohjelman visio korostaa maaseutua luovien vastakohtaisuuksien tilana. 
Ohjelma tunnistaa maaseudun aseman osana suomalaisen yhteiskunnan 

kulttuurista murrosta ja sen tuomat mahdollisuudet maaseudulla.
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