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Abstract 
This thesis was a qualitative study examining how rural areas currently adapt to digitaliza-
tion. The study examined how the platform economy is understood and if there is an inter-
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1 JOHDANTO 

Maaseudulla toimii yli 40 % Suomen yrityksistä ja maatiloista kolmannes har-

joittaa maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa, selviää maa- ja metsätalous-

ministeriön verkkosivulta (Maa- ja metsätalousministeriö 2020). 

 

Digitaalinen liiketoiminta ymmärretään siirtymänä uuteen ja parempaan. Se 

mahdollistaa helpompaa, ehkä myös työturvallisemman ja kevyemmän työs-

kentelyn. Se mahdollistaa jatkuvan kaupankäynnin 24/7, mutta vain, jos yrit-

täjä hyppää mukaan muutokseen ja on valmis uusiin toimintatapoihin ja kehi-

tykseen.  

 

Digitalisaatio liiketoiminnassa on muutakin kuin teknologian muutosta. Sen 

myötä ovat muuttuneet myös asiakaskäyttäytymiset ja tavat toimia ja asioida. 

Älypuhelimet mahdollistavat jatkuvan online-tilan internettiin. Kuunnellaan mu-

siikkia tai katsotaan elokuvaa julkisissa kulkuneuvoissa. Lototaan hammaslää-

kärin odotushuoneessa tai tilataan ruokatäydennystä kotiin, kesken lentomat-

kan. Ruokakassi odottaa sitten terminaalissa, vaikka keskellä yötä.  

 

”Digitaalisilla alustoilla tarkoitetaan tietoteknisiä järjestelmiä, joilla 
eri toimijat – käyttäjät, tarjoajat ja muut sidosryhmät yli organisaa-
tiorajojen – harjoittavat yhdessä lisäarvoa tuottavaa toimintaa yh-
teisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.” (Alustatalous 2020.) 

 

Digitalisaatio on muuttanut kuluttajan asemaa. Digitalisuus on avannut rajoja 

ja tehnyt markkinat globaaleiksi, se on avannut kansainvälisen kilpailun. Se on 

ottanut yritysten valtaa turvallisilta kotimarkkinoilta ja alistanut yritykset väistä-

mättä samoille kansainvälisille markkinoille, halusi yritys tai ei. Kuluttaja on ku-

ningas. Halutessaan hän ostaa, mistä halvimmalla saa. Rajat, valuutat, mak-

sutavat tai kellon ajat ja aikavyöhykkeet eivät enää ole esteenä. Kaupat ovat 

aina auki. Digitalisaatio on nähtävä uudistavana mahdollisuutena. Digitalisaa-

tio on mahdollisuus uudistaa liiketoimintaa. Pessimistisesti voisi ajatella digiä 

viimeisenä mahdollisuutena. Positiivisesti taas porttina parempaan. 

 

Kuvassa 1 havainnollistuu arvoketjun hyötyä avoimen datan ja alustatalouden 

jaossa. Tuotteen valmistuksen ja jakelun avoimen datan avulla saadaan alus-

tatalouden markkinoinnista enemmän hyötyä ja palvelua kaikille arvoketjun 
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osatekijöille.   

Alustatalous on taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa, jossa 

olennaisessa asemassa ovat internet-infrastruktuuri ja sen päälle rakennetut 

palvelut (Mt.), (kuva 1). 

 
 

 

Kuva 1. Alustatalous (Alustatalous 2020). 

 

Kuva 1 havainnollistaa arvoketjua avoimen datan ja alustatalouden hyödyistä. 

Globaalisti toimiva pääasiassa kiinalaisia tuotteita myyvä yhdysvaltalainen 

verkkokauppa Wish.com (kuva 2), saa yhtiön ulkopuolisilta kuljetusliikkeiltä re-

aaliaikaista tietoa tilatun tuotteen kuljetuksesta, käsittelyvaiheista ja saapumi-

sesta kohdemaahan ja asiakkaalle (Wish.com 2020). Ketjusta selviää usein 

myös loppuasiakkaan vastaanottohetki kellonaikoineen. Tämä kaikki on eri 

kuljetusvaiheiden ja -liikkeiden antamaa omaa dataa verkkokaupalle (saapu-

minen lajitteluun, käsittely, postitus, otettu kuljetettavaksi, kuljetuksessa, lajit-

telu, saapuu kohdemaahan, ym.).  

Avoimella datalla on monia etuja, tässä esitellään niistä 4. Ensimmäinen etu 

on, että asiakas pystyy seuraamaan tilauksen jälkeistä toimintaa ja arvioitua 

saapumista. Toiseksi myyjä näkee tuotteen vastaanotetuksi. Tämä vähentää 

petosyrityksiä tavaran katoamiseen vedoten. Kolmas etu liittyy toimitusket-

juun. Kuljetusliike vahvistaa toimitusketjun onnistuneen, joka vähentää osal-

taan myös petosyrityksiä. Neljänneksi toimitukseen liittyvä data antaa toimitus-

historiaa ja lisää näin luottamuksen osoitusta sekä myyjän että kuljetusliikkeen 
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toimituksista. Tällä toimitushistoriadatalla yritys voi luoda uusia kuljetussopi-

muksia, kasvattaen omaa yritystoimintaa ja referointiaan. 

 

 

Kuva 2. Tuotteen seurantamahdollisuus Wish-verkkokaupan palveluna. (Wish 2020). 

 

Alustatalous on kuin tietotekninen satama, joka on syntynyt kerätyn datan 

avulla. Se kerää jatkuvasti uutta käyttäjädataa, käyttää sitä hyödyksi ja kasvaa 

sen avulla suuremmaksi ja yhä tarpeellisemmaksi. On mainittu, että alustata-

lous olisi matka kohti monopoleja, sillä toimiakseen kunnolla, sen on hallittava 

markkinoita. Tästä selvänä osoituksena on tieto, että maailman 10 markkina-

arvoltaan suurimman yhtiön joukossa on seitsemän yhtiötä, joiden voidaan pu-

hua operoivan alustatalousmarkkinoilla (kuva 3). 

 

Kuvassa 3 on lueteltu maailman suurimmat yritykset 1-10, vuonna 2019. Sini-

sellä on alustatalousmarkkinoilla toimivat yhtiöt (markkina-arvo, miljardia dolla-

ria, 3/2019). Selvyydeksi tuntemattomammista nimistä mm. neljäntenä oleva 
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Alphabet on Googlen emoyhtiö. Alibaba ja Tencent ovat kiinalaisia verkko-

kauppa- ja it-alan toimijoita (Wikipedia 2020). 

 

 
 
Kuva 3. Maailman top 10 markkina-arvoltaan suurinta yritystä 2019 (Salkunrakentaja 2020). 

 

 

2 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää maaseutuyrittäjien tietoteknistä valmiutta 

alustatalouteen ja digitaaliseen markkinointiin. Millainen tekninen laitteisto on 

tällä hetkellä käytössä ja miten niitä osataan hyödyntää? Kuinka markkinointia 

hoidetaan?  Onko maaseutuyrittäjillä tarvetta lisäopiskeluun? Onko halua ja 

kiinnostusta lisäopiskeluun? 

Maaseutu elää omalla tavallaan. Tehdään, kuten on aina tehty, isältä pojalle. 

Eletään luonnon ehdoin. Maailma on kuitenkin muuttunut ja muuttuu koko 

ajan. Yhteiskunta digitalisoituu huimaa vauhtia ja siinä kyydissä maaseudun-

kin tulee pysyä mukana. Tekninen apuvälineistö ei toimi enää pelkästään pel-

loilla tai työkohteessa, vaan ne tulee voida liittää pilvipalveluun tai päivittää 

verkkoyhteyksien kautta aika-ajoittain. Useat koneet ja laitteet päivittävät tek-

niikkaa automaattisesti verkon avulla. Tässä tarvitaan uutta tietoa ja osaa-

mista. Näiden taitojen selvittäminen on opinnäytetyön tavoite. Tarkoitus on 

saada riittävä otanta nykytilasta ja maaseutuyrittäjien1 sekä maaseudulla toi-

mivien yrittäjien halusta uudistua ja kehittyä. Löytyykö halua sekä valmiuksia 

 
1 Maaseutuyrittäjä on tutkintonimike. Tutkinto on maatalousalan perustutkinto.  
 

1. Microsoft (905)

2. Apple (896)

3. Amazon.com (875)

4. Alphabet (817)

5. Berkshire Hathaway (494)

6. Facebook (476)

7. Alibaba (472)

8. Tencent (438)

9. Johnson & Johnson (372)

10. Exxon Mobil (342)
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oppia ja omaksua uutta tietotekniikkaa. Miten onnistuu verkkoviestintä ja so-

memarkkinointi. Osataanko kehittää ja nykyaikaistaa markkinointitapaa.  

Jos halutaan muuttua, onko syytä keskittää markkinointia aluekohtaiseksi vai 

tuotekohtaiseksi alustaratkaisuksi, verkottua joko omalla maaseutualueella tai 

alan toimijoiden kesken laajemmalla perspektiivillä. 

 

Maaseudun digitaalisen alustaratkaisun tarkoituksena on yhdistää puskaradi-

oita ja naapuritietoutta yhteiseksi markkina-alustaksi. Maaseutu on muuttunut, 

enää ei osuuskaupan rappusilla ole yleiskeskusteluja, joissa tietoa vaihdetaan 

tai jota sieltä voidaan käydä kysymässä. Kaupat ovat väistyneet, siirtyneet 

kasvukeskuksiin tai valtateiden varsille, pois maaseudun sydämestä. Maaseu-

dun on muututtava mukana. On löydettävä uusi tietolähde ja ilmoitustaulu 

maaseudun tarjonnalle. Tällöin digitalisaatio ja markkinoinnin alustatalous tuo 

nykyaikaista lisää yrittämisen tueksi. Yrittäjien yhteinen alusta antaa voimaa 

näkyä ja kuulua. Alustan lopullinen tarkoitus on yrittäjien toimeentulon kasvat-

taminen ja markkinoinnin helpottaminen tämän päivän tekniikalla. 

 

3 DIGITAALISUUS TÄLLÄ HETKELLÄ 

Maaseutuyrittäjien markkinointia on jo usealla rintamalla. Tarjontaa on ollut ja 

mennyt, uusia on tulossa tai suunnitellaan. Usein kokeilut ovat yhdistelyjä, 

joissa sekä myyntihalua että alueellista markkinointia on kohdistettu ajankoh-

taisiin tapahtumiin ja markkinoihin. Tarjontana on sekä yrittäjien omia kokei-

luja, kuin myös etujärjestöjen ja alan yhdistysten alueellisia yhteishankkeita. 

Valitettavan usein nämä hankkeet jäävät alkutekijöihin, sillä verkostovaikutuk-

sen volyymitarpeita ei pystytä saavuttamaan. 

Nopeahkolla nettiselailulla löytyy esim. seuraavia markkinointi ja myyntika-

navia.  

 

Länsi-Kymen kulttuuritieyhdistys  

 

Länsi-Kymen kulttuuriyhdistys julkaisi 2020 alussa yli 100 kilometriä pitkän 

kulttuuritien. Taide-, kulttuuri- ja luontoreitti Loviisasta Verlaan. Lähes koko 

100 km:n reitti ja kohteet sijoittuvat maaseudulle (Länsi-Kymen kulttuuriyhdis-

tys 2020). 



10 
 

”Reitin varrella on 104 toimijaa, kuten isoja kartanoita, kirkkoja, teat-
tereita ja kyläyhdistyksiä. Kulttuuritien varrella on 23 Museoviraston 
luetteloimaa, valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, 18 
erikoismuseota, 9 arvokasta kirkkoa vuosilta 1460–1929, taidenäyt-
telytiloja, kesäteattereita sekä kulttuuri- ja luontomatkailukohteita.”  
Kulttuuriyhdistyksen pj. Jarno Tähtinen, Kouvolan Sanomat, 
10.1.2020. 

 

Myhelsinki.fi  

 

Myhelsinki.fi on Helsingin kaupungin omistaman kaupunkimarkkinointiyhtiön 

Helsinki Marketingin luoma aktiivinen sivusto. Se on markkinointialusta laajalla 

informaation määrällä. Hyvä osoitus johdonmukaisesti ja innostavasta halusta 

auttaa kaupunkimatkailijaa löytämään lisäinfoa tai erilaisia, vaihtoehtoisia os-

tosmahdollisuuksia. Myhelsinki ei ole suoranaisesti maaseutuun liittyvä si-

vusto, vaan osoitus avoimen datan avulla saatuun laajaan informaatiosisäl-

töön. Sen avulla on herättäen saatu laajempaa kiinnostusta sivustoon. Osoi-

tuksena maaseutuun viittaavaa ja sivustolta saatavana tietona on mm. ohjat-

tuja päiväretkiä (mm. Nuuksio Forest Lake Walk), joihin voi yhdistää kaupalli-

sia toimintoja ja tarjontaa reitin varrelta (Myhelsinki 2020). 

 

Älykylä – Maaseudun parhaaksi 

 

Älykylä -konsepti on kokeilu oppia ja selvittää maaseudun elinvoimaisuuden 

haasteita lähinnä asumisen ja elämisen muodossa. Eräänlainen projekti luoda 

uusia älykkäitä asuinmahdollisuuksia haja-asutusalueille. Ideoilla houkutellaan 

asukkaita maaseudulle modernein ratkaisuin. Digitaalisuus antaa mahdolli-

suutta ja maaseudusta tehdään elinvoimaista väestökasvulla (Älykylä 2020). 

 

Aitomaaseutu.fi 

 

Keskisuomalainen tietokanava maaseudusta kokonaisuutena. Ruokaketjut, 

ruokakulttuurit, tietoa maataloudesta ja maaseutumatkailusta sekä maaseu-

tuyrittäjyydestä ja kuinka niitä kehitetään (Aitomaaseutu 2020). 
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Mottinetti.fi 

 

Polttopuut voi tilata helposti netistä. Polttopuut puulajeittain, paikkakunnittain 

ja myyjittäin. Sivustolla on hintavertailumahdollisuus (Mottinetti 2020). 

 

Töitä Suomesta 

 

Sivusto yhdistää maaseudun ja työntekijöitä. Ehkä sivuston avulla löytyy ki-

pinä ja vinkki, jolla työllistyä ja elää tulevaisuudessa maaseudulla (Töitä Suo-

mesta 2020). 

  

Matkamaalle.fi 

 

Suomalaista maaseutua tarjolla. Maaseutumatkailuyrityksiä, majoitukset, ate-

riat ja aktiviteetit, joka lähtöön (Matka maalle 2020). 

 

Luomu.fi  

 

Lista luomutiloista, jotka pitävät ovet avoimena Luomu-päivänä. Tällöin voi 

tehdä ostoksia suoraan tiloilta (Luomu 2020). 

  

Ostatilalta.fi 

 

Osta tilalta! -päivänä voit ostaa ruokaa suoraan tuottajalta. Päivän aikana voi 

tutustua maatilojen toimintaan sekä tutustua eläimiin ja pihapiiriin (Osta tilalta 

2020). 

 

Yllä olevat ovat internetistä kerättyjä eräänlaisia suoramyynti- ja markkinointi-

ponnistuksia, jotka omalta osaltaan kohdistuvat maaseudun markkinointiin ja 

kehittämiseen. Usea yllä olevasta esimerkistä keskittyy käytännössä pieneen 

aihealueeseen tai sitten suureen kapea-alaiseen kertakokonaisuuteen, joissa 

kumpikin tarkoittaa samaa ja käytännössä tuskin mitään tapahtuu: Pieni ei ai-

heuta riittävästi ärsykkeitä toiminnallaan ja markkinointi on usein riittämätöntä. 

”Osta kerran vuodessa” -päivä tms. tuskin innosta edes maaseutuyrittäjää, 

sillä yhden päivän tapahtumamyynnillä ja tilaesittelyillä ei elä vuotta, ei edes 
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kuukautta, mutta päivän myyntiin keskittyminen saattaa verottaa ajallisesti vii-

kon töiden tuoton – ja näissä hankkeissa vain kulut ovat aina varmoja.  

 

…”paikalliset usein tietävät palveluntarjoajia, mutta muu-
alta tulleet esim. kesäasukkaat tuskailevat mistä löytäisi-
vät tekijät työlleen.” … kyselyyn vastaaja. 

 
Listaa selatessa herää väistämättä ajatus, kuinka helppoa olisi yhdistää yllä 

olevien sivustojen tietoja yhteiselle alustalle. Löytyisi vain se rahoittaja tai yh-

teiskunnallinen maksukanava ja tekijä, joka hakee, etsii ja neuvottelee, sekä 

lopulta yhdistää asiat yhteiselle digitaaliselle maaseudun markkinointialustalle. 

Tätä yhdistämisajatusta tukee avoimen datan politiikka. On ymmärretty, että 

hankittua tietoa ei tule piilotella tai pantata, vaan jakaa ja jalostaa. 

 

Kari Aalto (Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto 2020), mainitsee mm. sitoutu-

misen ja sektorirajojen ylittävän yhteistyön, sekä vahvan yhteisen vision ole-

van olennaisia tekijöitä vahvistettaessa omaa kehittämisosaamista, kun hyö-

dynnetään esim. EU-resursseja.  

 

Tästä yhteisestä kehittämisestä ja alueellisen kokonaisuuden esiin tuomisesta 

tuli tutkimuksen haastattelujen myötä esiin seuraavanlainen sivusto. 

 

Prolocalis.com 

 

Sivusto on luotu pientuottajien ja suoramyynnin kanavaksi. Sivusto on positii-

vinen yllätys ja osoitus siitä mihin tietojen yhdistämisellä ja asioiden helpolla 

esittämisellä voidaan päästä. Tarjontaa laajentamalla ja markkinointia lisää-

mällä saavutetaan sivustolle turvallinen tulevaisuus (Prolocalis 2020). 

 

3.1 Avoin data 

Avoimen datan2 politiikka tuo muutoksia tilanteeseen. Enää ei olla mustasuk-

kaisia omasta tiedosta, vaan sitä annetaan yleiseen käyttöön ja jalostetaan 

yhteiseksi hyväksi. Tietoa tutkitaan eri ympäristöissä ja tarkastellaan eri kul-

mista. Tällöin sen jatkohyöty on kaikille eduksi, eikä erilaisille projekteille näin 

 
2Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille 
kertynyttä informaatiota tai dataa, joka on avattu maksuttomaan ja ilmaiseen käyttöön. 
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ollen ole takarajaa, vaan ne jalostuvat alati. Asiat pysyvät tuoreina, täydenty-

vät ja paranevat yhteisessä työstössä, yhteisen tietovaraston ansiosta. Tähän 

viittaa mm. Visit Finland (2019) Matkailun digikartta hankkeessa.  

Visit Finland tuo esiin selkeitä toimenpidekokonaisuuksia, joilla tiedolla johta-

misen pitkäjänteinen työstö kohti keskitettyä online-taloutta tuo parhaimmat tu-

lokset. Ei ole esteitä tai perusteita, että se toimisi vain matkailussa, vaan maa-

seudun kehittämisessä yleisesti.  

Yksinpuurtamisen aika alkaa olla ohi. Digitaalisuus on verkottumista ja verkos-

toitumista. Verkostoituminen ja yhdessä tekeminen, yhteiset projektit on avain-

sana maaseudun palvelujen saatavuuteen ja digitaaliseen kehitykseen.  

 

Hyvänä esimerkkinä on kuvakaappaus Visitory.io -nimisestä sivustosta (kuva 

4). Sivustoa ylläpitää suomalainen TAK Research niminen yhtiö, joka kerää 

useiden kaupunkien, maakuntien ja alueiden majoitus ja matkailutilastoja. 

Myös mm. lento- ja laivaliikenne on tilastoitu. Kiinnostuneet saavat hyvää -lä-

hes reaaliaikaista- faktatietoa, jota on kerätty ja koostettu tietoisesti edelleen 

hyödynnettäväksi (Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy 2020). 

 

 

Kuva 4. Reaaliaikaista matkailutietoutta (TAK-Research 2020). 

 

Sivustossa on lisäksi Dashboard -osio, jolla voit luoda omia graafisia korre-

laatioita eri tilastoista!  
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”Kansainvälisessä kilpailussa voittajia ovat ne, jotka pystyvät jaka-
maan oman kapasiteetin kustannustehokkaasti oikeisiin kanaviin, 
automatisoimaan toimintoja sekä hyödyntämään syntyvää dataa 
ohjaamaan toimenpiteitä oikeaan suuntaan.” (Matkailun tiekartta. 
Helsingin kaupunki 2018-2021,17.) 
 
 

Helsingin kaupunki on edelläkävijä avoimen datan politiikassa. Kaupungin 

strategia tiedon jaossa on mahdollistanut monien pienten startup yritysten pe-

rustamisen ja uusien innovatiivisten ratkaisujen synnyn. 

Helsingin kaupunki ylläpitää digitaalista verkkolehteä nimeltä Kvartti. Tämä 

neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tutkimuksia ja tilastoja sisältävä julkaisu on 

vapaasti luettavissa verkossa. Sen tarkoitus on antaa uusinta tilastotietoa pää-

töksentekijöille, suunnittelijoille ja muille kaupunkikehityksestä kiinnostuneille 

lukijoille. Tämäkin on hyvä osoitus vapaan datatiedon hyödyntämisestä jonka 

avulla väärää tai vanhentunutta tietoa kumotaan (Kvartti 2020). 

Suuri ja iso lähitulevaisuuden odotus on kuuden kaupungin yhteistyöllä; 6Aika. 

Se on laaja hankekokonaisuus eri kaupunkien yhteistyöstä avata tietoja ja 

osaamistaan yhteiseksi rajapinnaksi ja uuden liiketoiminnan hyödyntämiseksi. 

On ymmärretty, etteivät kaupungit itsessään ja yksin pysty ratkaisemaan kaik-

kea uutta ja kehittyvää. Älypalvelut ja kehittyvän maailman vaatimukset tarvit-

sevat jatkuvasti uusinta tietoa ja innovatiivisuutta. Tietoa on tällöin syytä jakaa 

ja hankkeita viedä yhdessä eteenpäin. Uutta kehittävät yritykset voivat olla 

mukana projekteissa testaten toimintamallejaan, saaden aitoa palautetta ai-

doista ympäristöistä, esim. kouluissa oppilailta ja henkilökunnalta. 6Aika kau-

punkeja ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu (6Aika 2020). 

 

3.2 Projektit jatkumoiksi 

On selvää, että yhdessä saa enemmän aikaan, näin kuuluu ja näkyy kauem-

mas. Voimavaroja tulee keskittää ja luoda yhteistä hyvää. Tämän hetken sir-

palemaiset kokeilut maaseuduille eri puolilla Suomea tulisi keskittää johde-

tuksi kokonaisuudeksi ja saada näin näkyviä pitkäjänteisiä näyttöjä. Tänä päi-

vänä myös maaseutuyrittäjän on hyvä verkottua ja verkostoitua (sivu 22-23). 

Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja maaseutu tulee näin ollen entistä useammin 

esiin ja arkipäiväistyy. Langattomat yhteydet, etätyöskentely ym. mahdollista-

vat siirtymät haja-asutusalueille, osin tuntemattomille ostosmarkkinoille. Näitä 

tuntemattomia lähimarkkinoita pitää osata ja voida hyödyntää. 
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Matkailun digikartassa (2019, 4) todetaan digitalisaation muutoksia myös Suo-

messa. Ratkaisut joko tuodaan tänne tai tehdään itse olemalla aktiivisesti luo-

massa uutta ja näin määrittämässä kehityksen suuntaa. 

Maatilojen lisäelinkeinot ja -konstit ovat kasvaneet kiristyneessä kilpailussa. 

Taipaleen (2011, 6-7) mukaan kilpailu on tuonut haasteita uusien toimintamal-

lien kehittämiseen. Lisäksi yhteiskunnallinen muutos ja kehitys vaatii yrittäjien 

omaan osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Innovaatiot tuote- ja palvelusekto-

reilla ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi (Mt.). 

 

EU-hankkeet ovat osoittaneet yrittäjille liiketoimintaverkkojen hyötyjä verkosto-

jen eri tasoilla ja että verkostoitumisen on osoitettu olevan nykyajan selviyty-

misstrategia kaikenkokoisille yrityksille (Taipale 2011, 8). 

 

Kilpailu yritysten välillä asiakkaista kovenee ja yritykset erikoistuvat yhä vah-

vemmin oman ydinosaamisensa toimialueille. Verkostoituminen moninkertais-

taa pienen yrityksen mahdollisuuksia tehdä tuotteitaan ja toimintaansa tunne-

tuksi ja mahdollistaa kilpailukykyisen toimintatavan kasvukeskusten ulkopuoli-

sillekin yrityksille (Pesonen ym. 2000, 75; Niemelä 2002, 25). 

 

Visit Finland (2019, 11) toteaa tietoa syntyvän mahdottomia määriä jatkuvasti. 

Vaikeus on tiedon hyödyntäminen ja yhtenäistäminen.  

 

”Yhtenäistämällä matkailuun liittyvän datan rakennetta mahdollis-
tamme sen hyödyntämisen valtakunnallisesti. Jakamalla dataa 
avoimesti voimme keskittää resursseja tiedon analysointiin, lou-
hintaan ja raportointiin koko toimialan eduksi”, kirjoittaa Visit Fin-
land. (2019, 11.) 

 

Usein julkisen rahan hankkeet ovat projekteja. Hanke on rajattu määrättyyn ai-

kaan, paikkaan ja tavoitteeseen. Siihen saadaan kohdennettu hanketuki, jolla 

projektia työstetään; suunnitellaan ja toteutetaan. Projektista saadaan hieno 

loppuraportti. Raportissa asia osoitetaan kehityskelpoiseksi ja järkeväksi to-

teuttaa. Hankkeen aikataulu ja annettu määräraha loppuvat, selvitys on tehty 

ja asialle saadaan piste. Harmittavan usein tieto jää raportteihin. Myöhemmin 

asiasta saatetaan tehdä päivitetty versio ja sama toistuu.  
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Nämä hankkeet tulisi saada jatkumoiksi, jolloin päättyvän tietoa ja tulosta hyö-

dynnetään seuraavassa ja jälleen seuraavassa. Edellisen avulla päästään jo 

välittömään vauhtiin. Tähän pohjautuu avoimen datan politiikka; aina on uusin 

tieto käytössä. Tieto ei vanhene, vaan sen ympärille voidaan aina luoda 

eteenpäin katsovia projekteja. 

 

”…digitaalinen ostettavuus ja löydettävyys eivät kuitenkaan yksin-
omaan riitä, vaan digitaalisten ratkaisujen käyttöä myös matkailu-
tuotteissa ja -palveluissa tulee kehittää.” (TEM 2019, 45.) 

 
 
TEM (Mts.) pitää tärkeänä, että digitaaliset kanavat ja digitaalisuutta hyödyntä-

vät matkailupalvelut huomioivat mm. esteettömyyden. Tämä tiedon hyödyntä-

minen ja helppous korostuu jälleen avoimen datan ja paikkatietopalvelujen 

avointen rajapintojen avulla. Esim. Google Maps3 antaa reaaliaikaista kartta-

palvelua veloituksetta käyttäjille. Yritykset saavat maksullisilla lisensseillä lisä-

palveluja. Karttapalvelua hyödyntäen mm. maatilamajoitusasiakkaat löytävät 

helposti perille. Näkevät usein kohteesta satelliitti-, jopa Street View4 -kuvaa, 

jolloin majoituskohde tulee tutummaksi jo ennen perille saapumista. 

 

Seuraavissa kahdessa kuvassa (kuvat 5 ja 6) selventyy Google Maps kartta-

sovellus, jossa kuvakaappauksena ilmakuvassa Xamkin koulurakennukset 

Kouvolassa. Toisessa kuvakaappauksessa sama rakennus Street View -näky-

mänä. Tällaisen kaikille avoimen reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen on hyvä 

etu ja osoitus tekniikan kokonaisvaltaisesta hyödystä. Tässä esimerkissä vie-

raspaikkakuntalainen opiskelija voi tutustua ennakolta kampukseen ja sen ra-

kennuksiin ja todeta etäisyydet asuntoon ja palveluihin. Myös edellä mainittu 

esteettömyys on helposti havaittavissa selkeistä maastoprofiileista. Tästä il-

maisen tiedon jakamisesta hyötyy myös tiedon jakaja, Google, mainos- ja me-

diamyyntien kautta. 

 
3 Google Maps on Googlen internet-pohjainen ja ilmainen karttapalvelu. 
4 Street View -katunäkymäpalvelu on ominaisuutena Google Maps karttaohjelmassa. Tiedot 
on käsitelty siten, ettei ihmisten kasvot ja autojen rekisterikilvet ole tunnistettavia. 
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Kuva 5. Google Maps -kuvakaappaus 21.10.2020. Kohde Xamk koulualue. 

 

 

Kuva 6. Google Street View -kuvakaappaus 21.10.2020. Kuvassa Xamk-koulurakennus. 

 

3.3 Digialustana markkinapalikat ja -elementit 

Digialusta on kokonaisratkaisu, jossa kohtaavat eri osatekijät. Johannes Ko-

ponen (2019, 42) kirjoittaa: …”Alustan ydinarkkitehtuuri koostuu kolmesta ele-
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mentistä: osallistuvista ryhmistä (”ketkä?”), arvoyksiköstä (”miksi?”) ja suodat-

timesta (”millä ehdoilla?”). Kaikissa alustoissa on oltava kaikki nämä elementit, 

…” 

 

Visit Finland ja Helsingin kaupunki ovat oikealla tiellä, suunnan näyttäjiä uu-

delle tavalle toimia. Yhdessä ja yhteisesti. Ei vain matkailussa vaan kaikessa 

maaseudun toiminnassa.  

 

Datan määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja sen hyö-
dyntäminen oikealla tavalla on avain menestykseen. (Matkailun 
tiekartta. Helsingin kaupunki 2018-2021). 
 

 

4 TUTKIMUSONGELMA JA KYSYMYSASETTELU 

Opinnäytetyön tehtävä ja tavoite on löytää ja selvittää ratkaisumalleja kysy-

mykseen: ”Millainen tulisi olla Kymenlaakson maaseutuyrittäjien myynnin ja 

markkinoinnin digitaalinen palvelualusta?”  

 

Vastauksia haetaan seuraavanlaisilla apukysymyksillä:  

• Miten Kymenlaakson maaseutuyrittäjät tiedottavat ja markkinoivat tuot-
teittaan ja palveluitaan tällä hetkellä? 

• Mitä yrittäjät ymmärtävät sanalla alustaratkaisu? 

• Mitä yrittäjät palvelualustalta odottavat ja millaisen alustan yrittäjät tar-
vitsisivat? 

• Mitä osaamista yrittäjät tarvitsevat, pystyäkseen hyödyntämään palve-
lualustaa? 

• Miten alustaa markkinoidaan tuleville asiakkaille? 
 

Opinnäytetyö tehtiin samaan aikaan Xamkin (Kaakkois-Suomen Ammattikor-

keakoulu Oy) ja LAB Ammattikorkeakoulun (ent. Saimia - Saimaan ammatti-

korkeakoulu Oy) yhteisen projektihankkeen kanssa. Tämä ”Vauhtia digitali-

saatioon! Alustataloudesta kasvun mahdollisuuksia maaseudun mikroyrittä-

jille” on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tukema 1.8.2019 – 30.11.2020 vä-

lisenä aikana toteutettava hanke. 

 

Korkeakoulujen projektihankkeen tutkimusalueena on Kymenlaakso, josta 

maakuntakeskukset on rajattu ulos. Käytännössä rajaus tarkoittaa eteläisessä 

osassa Kotkansaarta ja Karhulaa ja pohjoisessa Kymenlaaksossa Kouvolan ja 

Kuusankosken keskusta-alueet jäävät ulkopuolelle (liite 1 ja 2).  
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Näin ollen opinnäytetyö asettui samalle maaseutualueelle yo. projektihank-

keen kanssa. 

Tarkastelua ja selvitystä on tehty maaseutuyrittäjän näkökulmasta; miten nyt 

toimitaan. Käydään läpi mitä osataan, mitä tietoteknisiä laitteita käytetään ja 

millaisia ohjelmia niissä hallitaan. Olisiko halua oppia uutta ja jos niin mitä ja 

miten. Tavoitteena on tavoitettavuuden parantaminen ja saatavuuden, eli tuot-

teiden ja palvelujen, myynnin lisääminen, myös kesäasukkaille ym. matkaa-

jille.  

”…markkinointialusta tulee olla helposti kesäasukkaiden 
ja laajemminkin muualla asuvien löydettävissä. Heillä on 
monesti suuri kiinnostus paikallisiin tuotteisiin ja palvelui-
hin, jos he vain löytäisivät niitä. Eduksi on, jos tarjonta 
löytyy samasta paikasta, samalta alustalta.” … kyselyyn 

vastaaja. 
 

Työn tavoitteena ja selvityksen päämääränä on saada riittävän laaja-alainen 

näkemys nykyhetkestä. Miten ja millä tavalla nykyisin toimitaan maaseudun 

tuotteitten ja palvelujen markkinoinnissa? Onko maaseudulla valmiutta digitali-

suuteen ja jos on, niin missä ja millä tavalla? Onko tietokoneita ja yhteydet 

maailmalle? Mitä ohjelmia on käytössä ja onko halukkuutta lisäopiskeluun? 

Löytyykö halukkuutta maksaa digialustoista tai -palveluista ja jos niin millä ta-

valla?  

 

Aiheen työstö ja suunnittelu aiheuttaa pohdintaa. Löytyykö tarpeeksi tietoa ja 

miten kysymysasettelut rakentuvat? Saadaanko vastauksia. Nähdäänkö asia 

ajankohtaisena ja tarpeellisena.  

Tuomi ym. (2018) kirjasta Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi, löydän ku-

van, jonka avulla aihe hahmottuu. Kuvassa on selkeästi lokeroitu kohta koh-

dalta aiheen omaksuminen. Miten kiinnostava aihe on ja miten se sopii opin-

toihin? Miten merkittävä aihe on yhteiskunnallisesti ja onko se toteutettavissa 

ajallisesti? Saadaanko aiheesta tietoa ja riittävätkö voimavarat? Entä omat ky-

vyt ja osaaminen? Voiko tutkimuksella saada jotain konkreettista aikaan? 

(kuva 7). 
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Kuva 7. Tutkimusaiheen valintakriteerit (Hirsjärvi ym. 2009, Tuomi ym., 2018 mukaan). 

 

Aihe on kiinnostava. Digitaalisuus valtaa toimintojamme, myös maaseudulla. 

Koronapandemia5 on pakottanut tekemään suuren digiloikan ja sen hyväksy-

miseen ja totutteluun menee vähintään kuluva vuosi 2020, ehkä seuraavakin. 

Digitaalisista alustamalleista ja ratkaisuista on laajalti tietoa. Alueellisia kokei-

luja on runsaasti, erilaisia eri tarkoituksiin.  

 

Kuvan 7 laatikoista korostuu tutkimuksen painopisteiksi tiedon kartuttaminen 

yhdeksi kokonaisuudeksi ja siitä saatavan yhteiskunnallisen hyödyn löytämi-

nen ja kohdistaminen maaseudun elinvoimaisuuteen. Laaja, kattava aihetta 

avaava tietopohjainen pohjamateriaali on tarpeen ja siihen, sitä täydentämään 

selkeä alueellinen tutkimusotanta, joka vahvistaa ja tuo esiin asian konkreetti-

sesti maaseutuyrittäjän silmin nähtynä. 

 

5 TUTKIMUS JA TOIMINTATAPA 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimustapa vastaa 

kysymyksiin: Miten? Miksi? Millainen?  

Vastaus löydetään suppean harkinnanvaraisen otannan perus-
teella, ns. pehmeän tiedon pohjalta. Kvalitatiivinen tutkimus rajoit-
tuu yleensä pieneen tutkittavien määrään. Tavoitteena on ymmär-
täminen, ei määrien selvittäminen (Heikkilä 2014b, 7–8).  
 
 

 
5 Koronaviruspandemia Suomessa vuonna 2020 on osa maailmanlaajuista koronaviruksiin 
kuuluvan SARS-CoV-2:n levittäytymistä. Virus aiheuttaa taudin nimeltä COVID-19. Wikipedia. 
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Kuvassa 8 on kerrottu kvalitatiivisen (laadullinen) ja kvantitatiivisen (määrälli-

nen) tutkimuksen ero.  

Määrällisessä tutkimuksessa sanan mukaisesti haetaan vastausta tutkittavien 

otantamäärän avulla. Tämä on hyvin tyypillistä esim. puolue- ja vaaliasetel-

missa, jolloin saadaan nopeasti ison joukon näkemys helppoihin kysymyksiin. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksena saadaan usein prosenttiin, pylväsdia-

grammikuvioon tai muuhun loogiseen mitta-asteikkoon perustuva vastaus.  

 

Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus taas pohjautuu pieneen otantaan, jolloin 

pääpaino on syvällisessä sisällössä. Kysymykset on etukäteen laadittu ja nii-

hin voidaan vielä haastattelun kuluessa tehdä täydentäviä kysymyksiä, jolloin 

saadaan riittävää tietoa. Kysely voidaan tehdä esim. ryhmähaastatteluna. Li-

säksi vastauksia voidaan usein antaa vapaamuotoisesti, joka laajentaa vas-

taajan näkökantaa.  

 

 

Tutkimuksesta saatava tieto koostuu tiivistelmänä, kuinka maaseudulla tällä 

hetkellä toimitaan ja miten haluttaisiin toimia. Mitä tietotekniikkaa käytetään ja 

mitä halutaan oppia lisää. Tutkimuksesta selviää myös, mitä toiveita maaseu-

dulla on markkinointiin.  

Kuva 8. Tutkimuksen jaottelua - Tilastollinen tutkimus (Heikkilä 2014a. Edita). 
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Otantatutkimus antaa selvää johtopäätöstä, joista voisi rakentua myöhemmin 

erillinen hanke, jonka lopputavoitteena voisi olla valitulle maaseudun kohde-

ryhmälle digitaalisen alustaratkaisun kokeilu. Tästä saatavaa tietoa ja koke-

musta olisi helppo laajentaa ja syventää kohti laajempaa alueellista tai alakoh-

taista myynti- ja markkinointialustaa.  

Digitaalisuus on tullut vääjäämättä helpottamaan maaseutuyrittäjän arkipäi-

vää. Digitaalisuus lisää tunnettuutta ja kasvattavat liiketoimintaedellytyksiä. 

Selviä signaaleja maaseudun aktivointiin on jo olemassa, kuten esimerkkiluet-

telossa (sivut 9-11) huomataan. 

 

6 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET 

Pohjaa tämänkaltaiseen lähestymiseen löytyy omakohtaisista keskusteluista 

maaseutuyrittäjien kanssa. Syvällisemmin näkemyksiä on avannut oma yrittä-

minen ja asuminen maaseudulla liki kolmen vuosikymmenen ajan.  

 

Lisätukea toimintatapaan antaa Tampereen ammattikorkeakoulun YAMK-

opinnäytetyö (Taipale 2011) ”Verkostomalli maaseutuyritysten osaamisen ja 

palveluliiketoiminnan uudistajana”, jossa todetaan mm. että:  

 
”EU-hankkeet ovat osoittaneet yrittäjille liiketoimintaverkkojen 
hyötyjä verkostojen eri tasoilla.” ja että ”Verkostoitumisen on osoi-
tettu olevan nykyajan selviytymisstrategia kaikenkokoisille yrityk-
sille.” 

 

Opinnäytetyön (mt.) mukaan osallistujat ovat saaneet konkreettisia työkaluja 

ja kaipaavat esisijaisesti käyttökelpoisia ja yksinkertaisia menetelmiä avuk-

seen.  

Tutkimuksessa valittujen yrittäjien kesken muodostettiin verkosto. Yrittäjien 

toiveena oli tavata toisensa, saada vertaistukea, tutustua ja keskustella avoi-

mesti kasvotusten. Tässä verkostomallissa onnistuttiin ja osallistujien kesken 

syntyikin tiivis yhteistyö mm. suosittelumarkkinoinnin ja raaka-ainehankintojen 

osalta. Lisäksi he ottivat sosiaalisen median markkinointia enemmän käyttöön. 

Tutkittavat huomasivat markkinoinnin tehon, joka vaikutti positiivisesti myös 

työhyvinvointiin. 
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Taipaleen (2011, 33) mukaan maatalous on pääomavaltaista, jolloin kaikki 

suuret investoinnit kohdistuvat aina suoraan rakennuksiin ja koneisiin. Tällöin 

muu investointi ja niihin vaadittava rahan sijoittaminen jää taka-alalle tai asia 

on punnittava hyvinkin tarkasti. Uudet epävarmat hankintakustannukset koe-

taan korkeiksi, koska hyötyjen toteennäyttö jää omalle vastuulle tai näkyvät 

vasta pitkällä aikajänteellä. Tästä syystä kokeilut puntaroidaan tarkasti.  

”Yrittäjien välisen osaamisen jakaminen tilanteessa olisi hyvä ratkaisu”, kirjoit-

taa Taipale (mts. 23), sekä johtopäätöksenä:  

 

”Verkostomalli antoi yrittäjille henkisen ja aineellisen ponnahdus-
laudan liiketoimintakohteiden kehittämiseen ja vahvisti paikallisen, 
ennalta määriteltyjen, toimivin kriteerein kootun ryhmän merkityk-
sellisyyttä yrittäjän arjessa. Henkisen hyvinvoinnin korostaminen 
voi tuntua toisarvoiselta sivuseikalta yrityksen kasvustrategioiden 
joukossa. Kuitenkin se on avainresurssi yrittäjänä toimimiselle ja 
koko yrityksen kasvulle. Osaava ja jaksava yrittäjä pärjää ja etsii 

aktiivisesti erilaisia polkuja menestykseen nyt ja tulevaisuudessa”. 
 

Taipaleen opinnäytetyön verkostomalli oli muodostettu Petäjäveden, Keuruun 

ja Jämsän alueelta viiden yrityksen ryhmä, jonka yrittäjät ja yrityksen toiminta 

ovat toisilleen tunnettuja pitkältä ajalta.  

Kehittämishankkeesta tehtiin alueen viiden yrityksen ryhmän SWOT-analyysi 

(kuva 9). 

Analyysissä tarkastellaan osa-alueiden vahvuuksia ja heikkouksia. SWOT, tu-

lee englanninkielisistä sanoista S = strengths, vahvuudet; W = weaknesses, 

heikkoudet; O = opportunities, mahdollisuudet ja T = threats, uhat. 

 

SWOT-nelikentässä käsiteltäviä aiheita, asioita, uhkakuvia ja tulevaisuutta tu-

lee tarkastella eri osa-alueittain. Löytää kaikista sekä hyvät että huonot puolet 

ja vahvuudet sekä heikkoudet. Toinen asia voi vaikuttaa toiseen ja nämä yh-

dessä taas heijastua edelleen. Sama asia voi olla sekä vahvuus että heikkous. 

 

Koska maaseututyöskentely ja -ajattelu on samankaltaista Petäjävesi, Keuruu, 

Jämsä alueella kuin Kymenlaaksossa, on Taipaleen tekemä SWOT -tutkimus 

mukana avartamassa näkemyksiä, miten asioita tulee tarkastella.  

Nyt tehtävässä opinnäytetyössä esiin tulleita asioita ei ole kuitenkaan millään 

tavoin liitetty Taipaleen tekemään nelikenttään. 
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Kuva 9. Taipaleen tutkimuksen SWOT analyysi (Taipale 2011). 

 

Digitaalisuus on lisääntynyt vuoden 2010 jälkeen huimin harppauksin, eikä 

verkostoitumista voida enää ajatella mitenkään muuten kuin järkevänä, help-

pokäyttöisenä alustatalousratkaisuna.  

Yllä olevaan ajatteluun pohjautuu Valtioneuvoston kanslian, TEM ja Business 

Finlandin yhteinen tutkimusselvitys Digitaalisen alustatalouden tiekartasto (Vii-

tanen ym. 2018), esipuheessa Ilona Lundström kirjoittaa: ”Suomen pitää olla 

eturintamassa alustatalouden mahdollistajien kuten tekoälyn, seuraavan suku-

polven verkkojen, lohkoketjujen ja koko datatalouden hyödyntämisessä”. 

 

Yllä olevassa tiekartassa mainitaan lisäksi, että ”muutos vaatii rajua panosta-

mista uuteen osaamiseen, ajatusmalleihin ja asenteisiin, sekä koulutukseen ja 

instituutioiden muokkaamiseen” (mts. 46). 
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”Etenemisen suunnaksi on valittava alustatalouden suunta”, ohjeistaa 

Business Finland (mts. 57) ja teksti jatkuu: ”Uusi osaaminen on saatava jae-

tuksi nopeasti kaikille käyttöön ja tulokset skaalautumaan, jotta eksponentiaa-

linen kehitys lähtee liikkeelle. Digitaalisuus tulee nähdä mahdollisuutena yh-

distää tuottavasti yksityisen ja julkisen sektorin intressit globaalisti menesty-

vien alustaratkaisujen luomisessa. Luodaan yhdessä epäreilua kilpailuetua”.  

 

Tässä alustatalouden tiekartastossa selvitetään myös, ettei ole yksiselitteistä 

ohjetta tai kaavaa, miten ja millaisia alustaliiketoimintaratkaisujen tulee olla, 

vaan rakentamiset ovat kokeiluja, vuorovaikutusta ja vuoropuheluja, joissa asi-

akkaat ja asiakkaiden tarpeet määrittävät minkälaiset ja mihin suuntaan alus-

tatalousratkaisut tulevat kehittymään.  

 

Vaatii aikaa ja panostuksia, joten on selvää, että yksittäisen pienen maata-

lous- tai maaseutuyrittäjän aika eikä taloudelliset resurssit ja panostukset riitä. 

Tällöin valtion, EU:n tai muun laajemman rahoittajan rooli ja mukana olo on 

äärettömän tärkeä rooli. Pitää luoda ketteriä toimijoita ja verkostoja, joissa di-

gitaaliset toimijat integroituvat ja yhdistyvät laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 

 

7 KYSELYN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Opinnäytetyö oli tarkoitus tehdä ainakin osittain henkilökohtaisin haastatteluin 

ja tapaamisin. Kevät 2020 toi kuitenkin uusia ajatuksia opiskeluun ja tutkimuk-

seen. Covid-19 oli rantautunut Suomeen. Valtiovalta asetti matkustuspakot-

teita ja rajoitteita. Etäopetukset alkoivat ja lähikontaktointi loppui. Haastattelut 

ja kyselyajatukset jäivät. Haastattelut muuttuivat sähköpostikyselyksi. 

 

Kati Manninen (2010) neuvoo ja ohjeistaa opinnäytetyössään, kuinka kyselylo-

make tulee laatia ja mitä siinä on syytä ottaa huomioon. Saatekirjeen merkitys 

ja oikea ajankohta, milloin viikosta kysely olisi hyvä lähettää. Kuinka paljon 

vastausaikaa on syytä antaa.  

Manninen (mts.) viittaa työssään teoksiin, joista on hakenut tietoa työhönsä, 

kuten mm.:  

…” Kyselylomake ei saa olla liian pitkä tai täyteen ahdettu, joten 
jokaisen kysymyksen tarpeellisuutta harkitaan.”…” Lomakkeen tu-
lee näyttää helposti täytettävältä, ja avovastauksille on oltava riit-
tävästi tilaa.” (Hirsjärvi ym. 2015, 187,193). 
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Mannisen mukaan (2010, 56) oikea kohderyhmä ja hyvät kysymykset ovat pe-

rusedellytykset tutkimuksen onnistumiselle. 

 

Lomakkeen suunnittelu edellyttää kirjallisuuteen tutustumista, tutkimusongel-

man pohtimista ja täsmentämistä, käsitteiden määrittelyä ja tutkimusasetel-

man valintaa, kirjoittaa Heikkilä (2014b, 47-48).  

Tutkimuksen tavoite on oltava selvillä ennen kuin kyselylomakkeen laatiminen 

aloitetaan. Tutkijan täytyy tietää, mihin kysymyksiin hän etsii vastauksia, muis-

tuttaa Heikkilä (mts. 47–48). 

 

Heikkilä kertoo (mts. 47-48), että tutkijan on varmistuttava tutkimuslomakkeen 

kysymyksistä, että ne todella antavat vastauksen tutkittavasta asiasta. Lomak-

keen ulkonäkö ja kysymysten rakenne ja kohdentaminen voivat vaikuttaa ky-

selyn vastaamiseen. 

Avoimet kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun vaihtoehtoja ei 

tarkkaan tunneta etukäteen, kirjoittaa Heikkilä (2014b, 47-48) lisäten että avoi-

met kysymykset tuovat joskus uusia näkökulmia tai jopa varteenotettavia pa-

rannusehdotuksia. 

 

Tutkimuksen kyselyosio voi olla avoin tai suljettu. Avoimessa voi vastata va-

paamuotoisesti ja suljetussa kyselyssä nimensä mukaisesti on vaihtoehdot si-

sällytetty valmiiksi. Tällöin vaihtoehdot tulee olla toisensa poissulkevia, jolloin 

vastaaminen tuodaan helpoksi, eikä päällekkäisyyttä saa esiintyä, toteaa Veh-

kalahti (2019, 24). 

 

Hirsjärvi ym. (2015, 45) muistuttaa että haastattelun suurimpana vaikeutena 

on haastattelulomakkeen ja kysymysten muotoilu. 

 

Haastattelun rakenteelliset asettelut, kysymysasettelu ja itse sisältö alkavat 

olla hahmottuneet useiden lähdeteoksien avulla. Koska kysely etenee sähkö-

postitse, tarvitaan lisäksi riittävän laaja osoitteisto maaseutuyrittäjistä sekä 

maaseudulla yrittäjistä.  
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Koska kyse on maaseutuun kohdistuvasta haastattelusta, mahdollisiksi kump-

paneiksi valikoitui Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut ja Ky-

menlaakson Kylät ry. Ensikontaktina asian esittely ja tarvepyyntö sähköpos-

titse kummallekin. 

Yllättäen viranomaisella ei ole omaa rekisteriä maaseutuyrittäjistä, vaan he 

ohjasivat Ruokaviraston6 puoleen.  

Kymenlaakson Kylät7 on hankkeelle myönteisempi. Sähköposti- ja puhelinkes-

kustelut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Sami Porkan kanssa johtavat 

yhteistyöhön.  

 

Tietosuojavaltuutetun nettisivuston (2020) mukaan sähköpostiosoitteiston 

käyttölupa on nykyisen GDPR-tietosuojaperiaatteiden mukaan aikaisempaa 

hankalampaa. Osoitteita ei enää niin vain jaella, vaan yritysten vastuuhenkilöt 

ovat velvollisia suojaamaan rekistereitään.  

Mielipidekysely lähteekin Kymenlaakson Kylät ry:lle sähköpostitse, josta ky-

sely edelleen lähetetään heidän omaan asiakassähköpostirekisteriinsä elo-

kuun puolivälin jälkeen. Kyselyn saatesanoissa tulee esiin opinnäytetyön tar-

koitus ja vastauksilla saatava kartoitustyö. Vastaamisten takarajaksi on ase-

tettu elokuun 31. päivä (liite 4).  

Kymenlaakson Kylät ry antaa tutkimuksen käyttöön vain pohjatietona sähkö-

postiosoitteiston kokonaismäärän ja suuntaa antavaa tietoa kohderyhmästä. 

 

8 TUTKIMUKSEN PALAUTUSAIKA JA TULOS 

Kysely ajoittui kiireisimpään sadonkorjuu aikaan. Elokuun viimeisinä päivinä 

vastauksia on niukalti, joten vastausaikaa on jatkettava, muuten otanta jää va-

javaiseksi. 

Muistutussähköposti lähtee ja siinä annettiin vastaamisaikaa yksi lisäviikko. 

Takarajaksi tulee 6.9.2020 (liite 5).  

Muistutus auttoi ja kokonaispalautusmäärä nousi 14 vastaajaan. 

Kymenlaakson Kylät osoitteistosta lähetettiin kysely sähköpostitse kaikkiaan 

104: lle vastaanottajalle, sisältäen sekä yhdistyksiä että yksityishenkilöitä. 

 
6 Ruokavirasto on Suomen valtion virasto. Virasto perustettiin vuoden 2019 alussa, kun Elin-
tarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapal-
velukeskuksesta yhdistettiin yhdeksi virastoksi. Wikipedia. 
7 Kymenlaakson kylät ry. on maakunnan alueen kylien ja asukastoimijoiden edunvalvoja ja ke-
hittäjä, perusajatuksena asumisen ja viihtymisen kehittäminen. 
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Vastausprosentiksi tulee näin ollen 13,4 %. Onko se riittävä määrä? – Vas-

tausten riittävyyteen nopea Google8-haku9 antaa vastauksen, että keskimää-

räinen vastausprosentti on 10–20 %. Lisäksi Webropolista löytyy tieto, että ”yli 

10 vastaajan joukko antaa jo laadullista tietoa”. Näin ollen vastausmäärän 

osalta on saavutettu normaali tila. Tutkimus on lisäksi kvalitatiivinen, jossa pai-

noarvoa ei aseteta tutkittavien määrälle vaan laadulle. 

Huomioitavia yksityiskohtia lisäksi; `Kysely avattiin vastaajien toimesta´ N=97 

ja `Vastaaminen aloitettu´ N=38, joten kiinnostusta kyselyyn oli, mutta aika 

tmv. ei vain riittänyt vastaamisen loppuun saattamiseksi (kuva 10). Ehkä kysy-

mysten asettelu tai lomakemalli ei ollut kuitenkaan riittävän houkuttava, kuten 

Heikkilä totesi (sivu 26). 

 

 

Kuva 10. Vastausten määrä, avatut ja kesken jääneet vastaamiset (Webropol). 

 

Mielipidekyselyssä kysyttiin maaseutuyrittäjän henkilökohtaista osaamista ja 

suhtautumista tietokoneisiin ja älypuhelimiin. Lisäksi selvitettiin laitteiden käyt-

töä, eli mitä ohjelmia käyttää. Somemarkkinoinnista kysyttiin, mainiten nimeltä 

Facebook10, Instagram11 ja WhatsApp12. Ovatko nämä sovellukset yrittäjille 

tuttuja ja kuinka niiden käyttö luonnistuu? Jos osaaminen ei henkilökohtaisesti 

ole riittävä, olisiko kiinnostusta lisäopiskeluun ja koulutukseen. 

Kysymyksissä kysyttiin myös tämänhetkisen markkinoinnin ja mainonnan tilaa, 

missä ja miten sitä hoidetaan yleisesti ja miten yrittäjä itse operoi? Onko ti-

lanne riittävä? Kysyttiin alustataloudesta ja digitaalisesta markkinointialus-

tasta. Mitä mielikuvaa ne tuovat ja olisiko niistä markkinointivälineiksi? Miten 

 
8 Google on digitaalisuuteen ja alustatalouteen pohjautuva kansainvälinen yritys. Yhtiöllä on 
mm. hakukoneita, selaimia, kävijäseurantaohjelmia, valokuvapalveluja ja sähköpostialusta. 
9 Google hakualgoritmit käyvät sekunnin murto-osassa läpi miljardeja hakemistossa olevia 
verkkosivuja ja löytävät osuvimmat ja hyödyllisimmät tulokset haullesi. 
10 Facebook on Internetissä toimiva sosiaalisen median yhteistöpalvelu. 
11 Instagram on ilmainen kuvien ja lyhytvideoiden jakopalvelu ja sosiaalinen media Interne-
tissä. 
12 WhatsApp on älypuhelimissa käytettävä pikaviestiohjelma. 

https://www.google.com/intl/fi/search/howsearchworks/
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alustamarkkinoinnin kustannukset tulisi kohdistua, kiinteänä vai provisiona 

myynnistä? Lopuksi kysyttiin henkilökohtaiset tarkennukset; ikäryhmä ja suku-

puoli sekä yhteystiedot jos vastaaja haluaa osallistua tuotearvontaan. Palkin-

not ovat sekä Kymenlaakson Kylät ry:n että Xamkin lahjoittamia (liite 5).  

 

9 VASTAUSTEN ANALYSOINTI 

Analysointia tehtiin koko vastaajajoukon mielipiteiden osalta. Selvitettiin hei-

dän tietämystänsä, osaamista ja kiinnostusta. Lisäksi tehtiin erittelyä suku-

puolten välille, jolloin selviää, onko sukupuolella vaikutusta kiinnostukseen 

markkinoinnista tai laitteiden ja ohjelmien käyttöosaamisessa.  

Tietokoneen ja älypuhelimen osalta selvitettiin normaalien toimisto-ohjelmien 

käyttötasoa ja kiinnostusta.  

Sen lisäksi kysyttiin kiinnostuksen aiheita ja vaihtoehtoja, miten tai missä nyt 

markkinoidaan ja onko se riittävää. Miten vastaajan oma markkinointi on hoi-

dettu ja onko hän tyytyväinen? Onko alue- vai toimialakohtainen markkinoin-

tialusta parempi ratkaisu? Ja miten mahdollinen alustaratkaisun kustannus 

olisi hyvä olla. Ennalta sovittu ja kiinteä, vai provisiopohjainen ja myyntiin pe-

rustuva? 

 

9.1 Vastaajien ikäjakauma ja sukupuoli 

Kysymyksissä (liite 5) haettiin selvyyttä vastaajien ikään ja sukupuoleen. Ku-

vissa 11 ja 12 selviää ikäryhmät, määrät ryhmissä ja eroteltuna sukupuolella 

miesten ja naisten joukkoon. Ikäryhmässä 40-49 -vuotiaat, vastaajia oli 14,3 % 

koko joukosta, miehiä ei yhtään ja naisista 28,6 % kuului ko. joukkoon, eli 

kaksi naista. 

Ryhmä 50-59 -vuotiaat oli suurin vastaajajoukko; 57,1 %, joista miesten osuus 

71,4 % ja naisten osuus 42,9 % (kuva 11). Määrällisesti se tarkoittaa viisi 

miestä ja kolme naista kyseisessä ikäryhmässä (kuva 12). 

Ryhmässä 60-69 -vuotiaat vastaajia oli 21,4 %, jakautuen 14,3 % miehistä ja 

28,6 % naisvastaajista. Vanhimman ikäryhmän, yli 70 -vuotiaita edusti 14,3 % 

miehistä. Vanhimman ikäryhmän joukossa ei ollut yhtään naista, joten tämä 

ikäryhmä oli yhteensä 7,1 % kokonaisjoukosta.  

Alle 40 -vuotiaita ei ollut vastaajien joukossa lainkaan kumpaakaan suku-

puolta. Kokonaisuutena sukupuolijako muodostui tasapuoliseksi otannaksi 50 

% naisia ja 50 % miehiä (kuva 11). 



30 
 

 

 

Kuva 11. Vastaajien ikä ja sukupuoli, prosenttiosuudet ikäryhmittäin ja sukupuolittain. 

 

Vastaajista yleisin ikäryhmä löytyy 50–59 -vuotiaat. Sekä naiset että miehet 

olivat tässä ikäryhmässä aktiivisimpia. Toisaalta se on luonnollista, sillä tässä 

iässähän vastuuta maaseutuyrittäjyydestä juuri kannetaan. 

 

 

Kuva 12. Vastaajajoukko, ikäryhmä ja sukupuoli. Alle 40-vuotiaita ei ollut vastaajien joukossa 
kummassakaan sukupuolessa. 

 

Webropol statistiikan avulla saa saman tiedon ilman päättelyä ja hiukan vielä 

tarkemmin jaoteltuna. Tässä on vastaajat jaoteltu vastausten jättöjärjestyksen, 

ikäryhmän ja sukupuolen mukaan (kuva 13), jolloin esim. on nähtävissä, että 

vastaaja nro 1 oli ikäryhmään 60-69 vuotiaat ja sukupuoleltaan mies, 2. vas-

taaja on nainen ikäryhmässä 40-49v., jne.  
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Kuva 13. Webropol-statistiikkaa vastaajien ikäryhmä ja sukupuolijaosta. 

 

Maaseudun langaton tekniikka 

 

Nopeat viestintäyhteydet ovat parantuneet maaseudulla. Langaton tekniikka ja 

nopeat yhteydet ovat parantaneet etä- ja verkkotyöskentelyn mahdollisuus 

maaseutuympäristössä. Kuituverkkoja on rakennettu ja rakennetaan maaseu-

dulle. Nopeiden ja luotettavien yhteyksien avulla maaseutuyrittäminen onkin 

digitalisoitunut varsin helposti ja nopeasti tämän päivän tekniikkaan. Nyt ko-

ronapandemian myötä se onkin todettu järkeväksi ratkaisuksi, sillä siirtymä 

etätöihin on ollut mahdollista ympäri maakuntaa.  

 

Koronavirus onkin vienyt Suomea kovalla vauhdilla suureen digiloikkaan, mikä 

normaalioloissa tuskin olisi toteutunut näin nopeasti. Verkkokoulutuksia ja 

etäyhteyksiä opetellaan ja tekniikkaa on otettu vauhdilla käyttöön. Henkilökoh-

taisia laitteita on uusittu ennen näkemättömällä tavalla. Siirtymä digiaikaan on 

ollut todella nopeaa.  

 

Suomessa myytiin kodin elektroniikkaa ja kodinkoneita 9,5 prosenttia enem-

män tammi-syyskuussa 2020 kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019 

(Elektroniikan tukkukauppiaat 2020). Ehkä seuraava kvartaali osoittaa lisää 

kasvua, sillä koronan toinen aalto ja suuret etätyösiirtymät olivat vasta alka-

neet kesälomien jälkeen. 

Kuvassa Elektroniikan tukkukauppiaat ry:n tieto eri kategorioiden myynnin ke-

hityksestä (kuva 14). 
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Kuva 14. Kodintekniikan myynti, vertailu 1-9/2020 ja 1-9/2019 (Elektroniikan tukkukauppiaat 
2020). 

 

Yllä olevasta, nettisivulta löytyvästä tilastosta pieni yksityiskohta ja osoitus ko-

ronan tuomasta etäkokousten ja verkkokoulutusten kasvusta; Hifi- ja mobiili-

kuulokkeiden myynti kasvoi 42,9 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. 

 

9.2 Tietokone ja Internet 

Tutkimushaastattelun kysymyksessä nro 10 haluttiin selvittää tietokoneen ja 

internetin käyttöä ja osaamista. Kysymyksessä nimettiin yleisiä käytössä ole-

via ohjelmia; sähköposti, Office-ohjelmista; Word, Excel, sosiaalisen median 

ohjelmia Facebook, Instagram, WhatsApp. Hallitseeko vastaaja kotisivuja ja 

käyttääkö mm. sähköpostia. Näistä erittelyä seuraavassa. 

 

Kuva 15, vastaajajoukko n=13. 92,86 %:lla on käytössä tietokone internet-yh-

teydellä, jolla myös käyttävät sähköpostia. Tästä joukosta 85,71 % käyttää 

yleisiä tietokoneohjelmia, kuten Word ja Excel ja lähes kaikki näistä käyttävät 

myös ammattiin liittyviä ohjelmia, 78,57 %. Kukaan vastanneista ei ilmoittanut 

käyttävänsä mitään muuta ohjelmaa. Tässä olisi voinut vapaasti mainita käy-

tössä olevia ohjelmia, esim. pankkiohjelmia tmv. mutta näitä ei tuotu esiin, 

siksi kohdassa 0 %. 
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9.3 Älypuhelin 

Älypuhelimesta kysyttäessä 85,71 % käytti älypuhelinta. Puhelinta käytettiin 

yleisesti sähköposteissa, tekstiviesteissä ja esim. WhatsApp ohjelman käy-

tössä (kuva 16). Puhelinta lisäksi muuhun ammattiin liittyvästi käytti 28,57 %. 

Tällöin avoimeen vastaukseen tuli mainintoja mm. ”Netwintie, kirjanpito, 

Teams, laskutusohjelma, iZettle, pankkiohjelmat”.  

Muuhun kuin ammattiin liittyviä ohjelmia ilmoitti käyttävänsä 14,29 % älypuhe-

linten käyttäjistä. Tällöin lueteltiin mm.: ”veikkauksen pelejä, facebook jne., 

canva kuvankäsittely” (kuva 15). 

 

 

Kuva 15. Oma tietokoneosaaminen ja -käyttö. 

 

9.4 Tietokoneen ja älypuhelimen käyttö sukupuolijaolla 

Kuvassa 16 on lisäksi selvitetty tietokoneen ja älypuhelimen käyttöeroa nais-

ten ja miesten välillä. Jaotteluna on käytetty kuvan 15 joukkoa. Erottelu on 

tehty Webropol -kyselyn suodatus- ja vertailumenetelmällä, jossa vastaaja-

joukko on voitu erotella vastaajan ilmoittaman sukupuolen mukaan. 

 

Sukupuolierittelystä selvisi, että tietokoneen käytössä naiset ovat miehiä koko-

naisvaltaisesti paremmalla tasolla. Tutkimusjoukon kaikki naiset hallitsevat tie-

tokoneen käytön, sekä siinä sähköpostin ja normaalit ohjelmat (kuva 16). 
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Tarkasteltaessa älypuhelimen käyttöä, tulos antoi miesten suhteen paremman 

tilanteen. Naiset ja miehet käyttävät älypuhelinta yhtä tehokkaasti ja samanlai-

sella osaamisella (85,71 %) kysymyksessä mainittujen ohjelmien osalta (kuva 

16). 

 

 

Kuva 16. Oma osaaminen sukupuolten välillä – kun laitteena on tietokone tai älypuhelin. 

 

Yhteenvetona teknisestä osaamisesta voidaan todeta selkeästi, että toimisto-

ohjelmat, sähköposti, tekstiviesti ja WhatsApp pikaviestien käyttö kuuluu arki-

päiväisesti maaseutuyrittäjien ammattiosaamiseen ja yhteydenpitoon, on kyse 

sitten tietokoneesta tai älypuhelimesta. 

 

9.5 Osaaminen ja somemarkkinointi 

Tutkimuksessa haettiin lisäksi tarkempaa tietoa maaseutuyrittäjän omatoimi-

sesta tuote- tai palvelumarkkinoinnista. Markkinointi tänä päivänä on nopea-

tempoista ja vaihtuvaa. Siksi se on siirtynyt paljon some-markkinointiin (sosi-

aalinen media13).  

Facebook ja Google ovat vallanneet markkinoita ja tästä osaamisesta haluttiin 

saada tietämystä. Instagram on myös ajanhermoilla ja kovasti eri käyttäjäryh-

 
13 Sosiaalinen media (lyhennetään arkikielessä some) tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, 
joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisäl-
löntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Wikipedia. 



35 
 

miin laajeneva pikaviestiohjelma, jolla välitetään lähinnä omia kuvia ja video-

pätkiä. 

 

Osaaminen ja kiinnostus markkinointiin 

 

Haastattelukysymys nro 11: ”Entä markkinointi. Oma osaaminen ja kiinnos-

tus”. Kysymys oli monivalintainen ja vastaaja pystyi valitsemaan haluamansa 

vaihtoehdot neljästä ohjelmavaihtoehdosta; kotisivut, sähköposti, Facebook ja 

Instagram. Näistä vastausvaihtoehtoina oli ”Osaan”, ” En osaa”, ”Kiinnostaa” 

ja ”Ei kiinnosta”. 

 

Kotisivut ja sukupuolijakauma 

 

Tutkimuksessa kysyttiin kotisivuista. Kotisivuja omistetaan mutta niiden hallin-

nan tunnustaa osaavaansa vain alle puolet vastaajista, eli 42,86 % sekä mie-

histä että naisista. 28,6 % miehistä tunnustavat, etteivät hallitse kotisivumark-

kinointia, naisista asian tunnusti 14,28 %. Vain 14,29 % kotisivuasia yleensä 

kiinnosti, sekä miehistä että naisista. Yllättävästi 28,6 % naisista vastasi kotisi-

vujen markkinointiin ”Ei kiinnosta”, miesten osuuden jäädessä 14,29 %:iin 

(kuva 17). 

 

 

Kuva 17. Kotisivujen osaaminen ja kiinnostus omassa markkinoinnissa vrt. sukupuoliero. 

 

 

Sähköpostiosaaminen sukupuolten välillä 

 

Seuraavaksi selvitettiin sähköpostin käyttöä markkinoinnissa. Kysymyksen 

avulla selvitettiin sähköpostin käyttöä ja markkinointiosaamisen eroa suku-

puolten välillä. Selvisi, että kaikki miehet tunnustivat täysin osaavan sähkö-

postimarkkinoinnin, kun taas naisista 14,3 % ilmoitti, ettei se edes kiinnosta 

(kuva 18). 
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Kuva 18. Sähköpostin osaaminen ja kiinnostus markkinoinnissa vrt. sukupuoliero. 

 

9.6 Facebook ja Instagram 

Somemarkkinoinnista kysyttäessä haettiin Facebook ja Instagram osaamista 

ja kiinnostusta markkinointivälineenä. Facebookin olemassaolon ja osaamisen 

tunnusti 85,7 % naisista, miehistä 71,43 %. Kummastakaan sukupuolesta 14,3 

%:ia ei ollut kiinnostunut FB:n markkinoinnista. Lisäksi 14,28 % miehistä tun-

nusti, etteivät osaa Facebook markkinointia. 

Instagramin käytön hallitsi vastaavasti naisista 42,86 % ja miehistä vain 14,3 

%. Instagramin osalta osaamattomuuden tunnusti miehistä 28,6 % ja naisista 

14,28 %. 28,57 % sekä naisista että miehistä vastasi Instagram -markkinoin-

nista ”Ei kiinnosta” (kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Facebookin ja Instagramin osaaminen ja kiinnostus markkinoinnissa vrt. sukupuo-

liero. 

 

Webropol Textmining -havaintoja tutkimuskysymyksistä 

 

Tutkimus tehtiin kotimaisella Webropol 3.014 kysely- ja raportointisovelluksella. 

Sen avulla muokattiin opinnäytetyön kysymysjoukko ja luotiin ulkoasu. Lisäksi 

sen avulla pystyi luomaan sähköpostikyselyn ja saamaan siihen vastaukset 

 
14 Webropol on suomalainen perheyritys. Liikevaihto on n. 5 milj. euroa. Yhtiö on kannattava, 
joka sijoittaa suuren osan tuloksesta tuotekehittelyyn. (Webropol-kotisivut). 
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keskitetysti.  

Ohjemassa on useita eri analyysipohjia ja vaihtoehtoja, joilla voi tehdä havain-

nollistavia kuvin vastaajien mielipiteistä. Seuraavassa vastauksia jaotellaan ja 

tulkitaan kahdella eri Webropol-työkalulla; Sanakartalla ja Sanapilvellä. 

Nämä kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyvät havainnollistamismuodot pohjautu-

vat karkeasti kolmivaiheiseen prosessiin: 1) aineiston pelkistämiseen 2) ai-

neiston ryhmittelyyn ja 3) abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 91), jossa pelkistämällä karsitaan aineistosta tutki-

mukselle epäolennainen pois tietoa pilkkomalla.  

Tämän jälkeen samaa kuvaavat ilmaisut kerätään joukoiksi, jolloin niiden käy-

tön yleisyys todetaan. Sitten aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään. Näin sa-

maa ilmaisua kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään eri luokiksi ja ala-

luokiksi.  

Aineiston kaikissa vaiheissa tutkijan tulee ymmärtää vastaajien näkökulmaa. 

Näin aineistolähtöistä sisältöä ja käsitteitä havainnoimalla, tulkitsemalla ja yh-

distelemällä saadaan vastausta tutkimustehtävään. Tällä tavalla teoriaa ja joh-

topäätöksiä vertaamalla ja yhdistämällä voidaan luoda uutta teoriaa (Mt., 94). 

 

Sanakartta15 on Webropol havainnointityökalu, joka näyttää kuvana mitä sa-

noja tutkimuksen vastauksissa on käytetty yhdessä. Ohjelma poimii avoimista 

vastauksista samankaltaisia vastauksia ja vertailee niitä toisiinsa. Sanojen vä-

liltä löytyy syy-yhteys. 

 

Tutkimuskysymys nro 5: ”Jos lähdet tuotteillasi mukaan alustamarkkinointiin. 

Mitä osaamista ja apuja tarvitset, jotta pystyisit hyödyntämään palvelualustaa 

parhaiten?” (aikaa, rahaa, osaamista, opettelua ja ohjaamista, neuvontaa…). 

Kuten Sanakartan klusterointi osoittaa, saadaan vastauksissa selkeitä tarpeita 

yllä olevaan kysymykseen; rahaa, aikaa, kaikkea ja neuvontaa, ohjaamista, 

opettelua. Ja mm. yksinkertaista, helppoa, päivittää (kuva 20). 

 

Toisin sanoen tulkittaessa ja yhdistelemällä vastauksia tutkimuksen vastaajat 

haluavat yksikertaisen ja helposti päivitettävän tavan toimia.  

 
15 Webropol -Text Miningin sanakartta. Ryhmittäin esiintyy sanoja, jotka ovat esiintyneet vas-
tauksissa usein yhdessä. Sanojen etäisyys toisiinsa sanakartassa kertoo miten etäisesti sanat 
liittyvät toisiinsa vastauksissa. 
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Lisäksi vastaajien mielestä alustamarkkinointi vaatii aikaa ja rahaa. Alusta-

markkinoinnissa ja sen opettelussa tarvitaan neuvontaa, ohjaamista ja ohjeis-

tusta.  

Esiin nousi myös tarve jalostaa kylän yhteisiä resursseja kaikille, eli yksikertai-

suudessaan verkostoitumisen ja verkottumisen tarve, kuten Taipale (2011) ha-

vaitsi jo Petäjävesi, Keuruu, Jämsä tutkimuksessa (sivu 22). 

 

 

Kuva 20. Webropol-Sanakartta kuvaa vastauksissa usein esiintyneiden sanojen joukkoja. 

 

Sama asia havainnollistettuna vielä selkeällä piirakkakuvalla, jossa ohjaami-

nen ja neuvonta korostuvat, sekä opettelu ja raha seuraavat kiinteästi (kuva 

21). 
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Kuva 21. Piirakkakuvio havainnollistaa vielä kuvan 20 Sanakartan tuloksen. 

 

Seuraavassa tarkastellaan vastauksia Webropol-Sanapilven16 havainnollista-

mana.  

 

Sanapilvi toimii avointen vastausten apuvälineenä, joka kuvallisena havain-

nointitapana näyttää sanan yleisyyttä. Mitä useammin sana on käytetty, sen 

suurempana se on esitetty. 

 

Tutkimuskysymys nro 1: ”Miten mielestäsi Kymenlaakson maaseutuyrittäjät 

tällä hetkellä tiedottavat ja markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan? Riittä-

västi? Onko yhteistä kanavaa; maksullista tai maksutonta? Sähköinen ja/vai 

printtilehti, ilmoitustaulu, kaupan seinälle, ym. (mainitse lehdet nimellä, jos 

on).” 

Sanapilven pelkistämä, ryhmittelemä ja abstrahoima esitys näyttää seuraa-

valta esiin nousseiden sanojen avulla, joita ovat mm.: alueella, ilmoituksia, lä-

hiruokamessut, maatilatori, tuotteita, kaupan, yksittäisiä ja yhteistä (kuva 22). 

Tulkitsemalla ja yhdistelemällä vastauksia, voidaan havaita maatilatorien ja lä-

hiruokamessujen merkityksen tarpeellisuuden. Tilamyynti ja ilmoituskanavien 

esiintyminen ei yllättänyt ja yhteisten suoramyyntijärjestelmien ajatus nousi 

 
16 Webropol Sanapilvi. Yleisimmät analyysissä esiintyvät sanat. Lukumäärä kertoo, mones-
sako tekstissä sana esiintyy vähintään kerran. Mitä suurempi, sen yleisempi käyttö. 
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esiin. Lähiruokamessujen esiintyminen tuo samalla tavoin väistämättä esiin 

verkottumisen ja alueellisen yhdessä toimimisen ja tekemisen. 

 

 

Kuva 22. Sanapilvi klusteroi kysymyksen yksittäisiä sanoja. 

 

Alue- vai toimialakohtainen alusta 

 

Tutkimuskysymys nro 4: ”Mitä ja miten koet yrittäjien odottavan digitaaliselta 

palvelu- ja markkinointialustalta ja millaisen markkinointialustan yrittäjät tarvit-

sisivat? Olisiko toimiala- vai aluekohtainen mielestäsi parempi? 

Vastauksista heijastui yrityskohtaisuus ja toimiala, jotka vaikuttavat. Kokonai-

suutena kuitenkin parempana nähtiin toimialakohtaisuutta, mutta siitä nousi 

huoli Suomen ja näin ollen koko toimialan pienuus, joka voi olla vaikeus. 

Usean toimialan yhdessäolo nähdään sekavuutena. Sitten selkeä äärivastaus; 

”Kymenlaakson yrittäjät tarvitsevat yhteisen markkinointialustan.” … Tarjontaa 

tulisi tuoda esiin nimenomaan paikallisuuteen tukeutuen.”  

Kaikista vastauksista puhtaasti aluekohtaisen alustan kannalla oli 25 % ja toi-

mialakohtaisen alustan paremmuutta kannatti 31 %: a. 
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Entä yrittäjän oma markkinointi 

 

Tutkimuskysymys nro 2: ”Miten hoituu oma markkinointi yrityksesi tuotteiden 

ja palvelujen osalta? Toimitko täysin itsenäisesti tai onko käytössäsi yhteis-

markkinointia alueellisesti tai toimialakohtaisesti? – Oletko tyytyväinen nykyi-

seen tapaan?” 

Tällöin vastaamisissa ei ollut suuria eroja.  

Naisten vastauksissa Sanakartta-vertailun avulla nousi esiin seuraavia sanoja: 

somessa-tienvarsimainokset-viidakkorumpu-sivuilla-käsityöpuoti-markkinointi-

henkilökohtainen. 

Miesten joukosta nousi esiin sanat: suoramyynti-visitkouvola-suosittelijoita-ky-

lähullu-paikallislehti-google.  

Naisten joukossa Facebook sanaa käytettiin 42,86 % vastaajien joukosta, kun 

taas miesten joukossa vain 14,29 %, eli huomattavasti vähemmän.  

 

Facebook nousi esiin myös tutkimuskysymyksessä nro 6: ”Miten ja missä 

markkinointialustaa tulisi tarjota nykyisille ja uusille asiakkaille? Huomioi laaja 

kesäasukas- ja ´juuret maalla´-ryhmä. 

Vastauksissa Facebookin nimeä tuotiin esiin mm.: ”Fb -sivut ovat melko kä-

tevä ja edullinen. Fb-sivuilla on useampia ryhmiä eri aihealueille.” ”Tavoittaa 

nopeasti laajan asiakaspiirin.” ja ”Aika usein kylällä/alueella on esim. Face-

book sivut.” 

 

Selkeästi asia tuli esiin eräässä vastauksessa: ”Yhteisesti sovitaan YKSI jär-

jestelmä, josta tehdään kunnollinen tiedotuskampanja, jota kautta tuottajat si-

toutuvat tuotteitaan esittelemään.” 

 

Terminologia 

 

Kysymys nro 3: ”Mitä ymmärrät tai miten koet termit ´digitaalinen alustatalous-

markkinointi´ ja ´digitalisaatio´?” 

Vastauksissa selvisi pääasiassa termien ymmärrys ja kuten eräs vastaaja 

mainitsi: ”Tietoteknisiä järjestelmiä. Digitalisaatiossa asiat ovat sähköisessä 

muodossa.”  

Lisäksi vastauksissa selvisi että ”Kehityksessä on syytä pysyä mukana. Haas-

teena on löytää omat kohderyhmät.”  
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Laajaselkoisemman vastauksen termien käytöstä kertoi eräs vastaaja: ”Vai-

keita termejä ymmärtää, uskon, että ovat hepreaa monelle yrittäjälle. Itse ym-

märrän ne suurin piirtein jo työtehtävieni vuoksi. Termejä ei tulisi käyttää ruo-

honjuuritason toiminnassa, koska ne vaikeaselkoisina karkottavat esim. kyse-

lyyn vastaajiakin. Asia on sinänsä hyvä, mutta vaikea lähestyä näin.” - Olisiko 

tässä myös syy tutkimusvastausten kokonaismäärään (sivu 28)? 

 

Kiinteä- vai provisiokorvaus, sukupuoliero  

 

Tutkimuskysymys nro 7:llä haettiin vastausta mahdollisten alustamarkkinoin-

nin kustannusten suorittamisesta. ”Tulisiko markkinointi- ja alustakustannus 

olla ennalta sovittu ja kiinteä kuukausi/vuosimaksu vai myyntiin pohjautuva 

provisio-osuus toteutuneesta myynnistä?” 

 

Vastausjoukko jakaantui tasan; puolet vastaajista ovat valmiit ennalta sovit-

tuun kiinteään kuukausi tai vuosimaksuun ja toinen puolikas asettuu toteutu-

neeseen myyntiin pohjautuvan provisio-osuuden kannalle (kuva 23). 

 

 

Kuva 23. Vastaajien mielipide kustannusten kohdistamisesta jakautui tasan. 

 

Kun vastaajajoukko jaetaan sukupuolierolla, muuttuu tilanne täysin. Selvä 

naisten enemmistö ei ole kiinnostunut riskin ottoon ja kasvattamaan kiinteitä 

kuluja ilman tuottovarmuutta. Vain 29 % naisista haluaisi kiinteän kuukausi- tai 

vuosimaksun. Päinvastaisesti miehistä 71 % haluaa tietää tarkalleen kuukausi 
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ja vuosipanostuksen ennalta sovitusti. Onko tarkka euroseuranta tässä kiin-

teän kannalla, vaiko epäilys siitä, että isolla provisiopalkkiolla jäisi oma osuus 

pienemmäksi (kuva 24). 

 

 

Kuva 24. Sukupuolen merkitys digialustakustannusten pohjana. 

 

9.7 Lisäkoulutushalukkuus 

Oman osaamisen joukossa oli henkilökohtainen kysymys nro 9: ”Haluaisitko 

saada alustatalouteen tai muuhun digimarkkinointiin liittyvää koulutusta ja -

markkinointia, jos sitä saisi pienryhmissä esim. omalla kylällä tai lähialueella.”   

 

 

Kuva 25. Vastaajien kiinnostus koulutuksesta. 

 

Piirakkakuviona selkeytyy naisten ja miesten välinen ero koulutuksiin. Miehistä 

42,9 % haluavat lisäkoulutusta alustatalous ja digimarkkinointiin liittyvissä kou-

lutuksissa, jos sitä saisi pienryhmissä ja lähialueella. Naisista vain 28,6 % ovat 

lisäkoulutuksen kannalla (kuva 26). 
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Kuva 26. Miesten ja naisten kiinnostuksen ero alustatalouskoulutuksiin. 

  

Tarkastelussa on syytä muistaa naisten parempi tietotekninen osaaminen, jo-

ten voiko todeta ykskantaan heidän jo hallitsevan omasta mielestään asioita ja 

siksi lisäopiskelua ei nähdä tarpeellisena (kuvat 16 ja 19).  

Se, että lähes puolet miehistä haluaa lisäkoulutusta, on selkeä osoitus oman 

osaamisen arvioinnista ja kuvaa tarvetta digitaalisuuden lisäkoulutuksiin (ku-

vat 16,17,19 ja 26). 

 

10 JOHTOPÄÄTELMÄT 

Mahdollisuudet käyttökelpoisen digitaalisen alustan toteuttamiseen ovat moni-

naiset.  

Ensinnäkin se antaa nopeasti etenevän digitaalisuuden kehityksessä laajaa 

pohjatietoa ja perspektiiviä laajentaa maaseutuyrittäjän omaa näkemystään ja 

osaamistaan yksilö- ja yrittäjätasolla.  

Sen avulla voidaan löytää uusia laajenevia markkinointikeinoja ja -tapoja maa-

seutuyrittäjän omaan työllistymiseen ja toiminnan kehittämiseen. 

 

Laajempana toteutustavoitteena olisi syytä luoda kehittyvää maaseutua, jossa 

nykyisiä ja tulevaisuuden elinkeinoja tuetaan digitaalisella kehityksellä ja sen 

keskittämisellä yhteisen toimivan maaseutuyhteisön eduksi ja yhteiseksi hy-

väksi. – Toimivaksi, elinvoimaiseksi maaseuduksi.  

 

…” Isompi asia on se, miten tavoittaa ns. keskusta asuk-
kaat eli ne kenellä ei ole käsitystä miten rikas palvelutar-
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jonta maaseudulla on, ei vain ruokaa ja lomaa vaan pal-
jon muutakin.” … kyselyyn vastaaja. 

 
 

Alustan rakentaminen tyhjästä on hankalaa. Tunnettuus on ongelma ja tar-

jonta on vajavaista. Potentiaalinen asiakaskunta on löytymättä tai jää ohueksi. 

Alustatalous on kuin verkostomarkkinointia, joka pohjautuu suosittelijoihin ja 

kokeilijoihin. Kun kriittinen massa saavutetaan, alkaa lumipalloefekti toimia. 

Tähän pohjautuu kaikki globaalit alustamarkkinointikanavat. On päästävä väki-

sin markkinajohtajaksi tai peli on menetetty. Tästä on useita esimerkkejä esim. 

taksi- ja ruokapalvelu Uberin taistoista globaaleilla markkinoilla. Jos alueen 

markkinajohtajuus on saavuttamattomissa, on syytä liittoutua kilpailijan kanssa 

tai vetäytyä markkinoilta, kuten Uber on joutunut tekemään. (Keskisuomalai-

nen 2018; Yle 2019.) 

 

Konsepti onkin syytä jo käynnistysvaiheessa aloittaa laajalla tarjonnalla ja us-

koa suosittelumarkkinoiden voimaa.  

Erilainen palvelutarjonta kohdistuu aina erilaiseen kohderyhmään, tällöin aina 

joku keskustelu käydään jostakin aiheesta tai tuotteesta ja keskustelufoorumi 

alustan eduista ja tarpeellisuudesta on alati esillä. Alustasta on tehty tarpeelli-

nen. Näissä somemarkkinointi on vahva ja edullinen kanava. Erilaisissa Face-

book-ryhmissä keskustelu ja mainostaminen herättävät mielenkiintoa ja syn-

nyttävät tarvetta. Vanha hokema; ”Ei ole väliä mitä ja mistä puhutaan, pääasia 

että puhutaan” pitänee alustamarkkinoinnissa osittain paikkansa, sillä tarjon-

taa on ja jos ei oma alusta ja tarjonta ole esillä ja keskusteluissa, se unohtuu 

hyvin pian tarjonnan virtaan.  

Kuten Business Finland totea (Viitanen ym. 2018), että digitalisuutta on kaikki-

alla ja se on nähtävä mahdollisuutena. Digitaalisuus mahdollistaa alustatehok-

kuuden ja tuottavuuden. Digitaalisuuteen on liityttävä vauhdilla.   

Alustatalous on tuleva markkinatalous, jonka käyttöönottoa ja kehitystä ei sovi 

enää viivytellä. Digitaalisuus tulee nähdä mahdollisuutena yhdistää yksityinen 

ja julkinen sektori avoimen datan avulla ja yhdessä kehittäen. 

 

Palaute onnistumisesta tulee uusien ja mukaan haluavien yrittäjien kiinnostuk-

sena ja liittymishalusta yhteiselle alustalle. Laajeneva tarjonta lisää käyttäjä-

määrää, joka taas lisää tunnettuutta. Yrittäjien keskinäinen verkostoituminen 
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ja mielipiteen vaihto auttaa laajentumisessa. Suosittelumarkkinat ja ystävän 

kertoma on usein todettu helpoimmaksi tavaksi saada uusia tuotteita tai mark-

kinoita uusien käyttäjien tietoisuuteen.  

Markkinoiden laajentuminen ja verkoston palvelutarjonta kasvattaa käyttäjä-

kuntaa sekä tarjonnassa että kulutuksessa. Tällöin yhteinen digialusta alkaa 

näyttää toimivuuttaan. 

 

Visit Finland (2019) toteaa lähivuosien tavoitteiksi asiakaslähtöisen ja vastuul-

lisen ajattelumallin lisääntymisen matkailuyrityksiin.  

Koska digitaaliset kanavat ovat asiakkaille arkipäivää, tulee ne olla myös yri-

tyksillä sijainnista tai toimialasta riippumatta. Tätä ajattelua tulee laajentaa 

kaikkeen toimialaan maaseudulla. Digitaalisuuden arkipäiväistyessä asiakas-

käyttäytymiset muuttuvat ja näin siirtyminen verkkoon on maaseutuyrittäjille 

elinehtoa. Kuten haastateltu yrittäjä totesikin: …”paikalliset usein tietävät pal-

veluntarjoajia, mutta muualta tulleet esim. kesäasukkaat tuskailevat mistä löy-

täisivät tekijät työlleen.” 

Toimenpidekokonaisuuksiksi Visit Finland (Mt.) esittääkin tiedolla johdettua 

yhteistyötä, digitaalisia markkinoita ja kansallisia digipilottikokeiluja. Lisäksi 

huomioituja ja vaadittavia edellytyksiä onnistumiselle ovat riittävä rahoitus, yh-

teiset pelisäännöt, avoimen datan käyttö ja rajapintojen kehittäminen. ”Tuot-

teemme ja palvelumme tulee olla löydettävissä ja ostettavissa 24/7/365”, tode-

taan Visit Finland julkaisussa (2019). 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategisissa painopistealueissa on mai-

ninta kehittää maaseudun yritysten liiketoimintaa toimialasta riippumatta. (Pit-

känen ym. 2015). Lisäksi tavoitteena on kannustaa yrityksiä innovatiivisuu-

teen, yhteistyöhön ja ympäristövastuullisuuteen toimintansa kehittämisessä. 

 

Oikea foorumi ja selkeä sanoma 

 

Maaseutualueiden pk-yritysten aktivointiin alustatalouden hyödyntämisessä 

tarvitaan uusia luovia menetelmiä ja ratkaisuja, joissa passiivisen luennoinnin 

ja kuuntelemisen sijaan hyödynnetään monikanavaisia, moniaistillisia koke-

muksia ja yksilöä osallistavia menetelmiä.  

 

”…Vaikeita termejä ymmärtää, uskon, että ovat hepreaa 
monelle yrittäjälle. Itse ymmärrän ne suurin piirtein jo 
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työtehtävieni vuoksi. Termejä ei tulisi käyttää ruohonjuu-
ritason toiminnassa, koska ne vaikeaselkoisina karkotta-
vat esim. kyselyyn vastaajiakin. Asia on sinänsä hyvä, 
mutta vaikea lähestyä näin.” …kyselyyn vastaaja. 

 

Opinnäytetyön kyselyn perusteella maaseutuyrittäjien joukossa on kiinnos-

tusta digitaalisen koulutuksen ja lisäopin saamisesta naisten sekä varsinkin 

miesten keskuudessa (sivu 43). 

Nopea digitalisoituminen on tuonut maaseudulle uutta tekniikka, jotka vaativat 

käyttäjiltään teknistä uudistumistarvetta, laitehankintoja ja uusia sovelluksia. 

Nämä usein vaativat kouluttautumista. Toisaalta 3g, 4g ja 5g sekä kuituverkko 

mahdollistavat reaaliaikaisen ja toimivan yhteyden haja-asutusalueilta. Val-

miudet ovat siis olemassa. Sykäys toimintaan on vain luotava. Teknisesti 

maaseutuyrittäjät ja maaseudulla toimivat yrittäjät ovat ajan tasalla. Yrittäjät 

ovat itsekin havahtuneet verkostoitumisen ja yhteismarkkinoinnin tarpeellisuu-

teen, jossa lisäksi korostetaan ja mahdollistetaan paikallisuutta (sivu 40). 

 

Tulevien menetelmien avulla luodaan lähestymistapa tai -tapoja, joissa konk-

reettisesti voidaan osoittaa uuden digitaalisen alustatalouden toimivuus ja tar-

peellisuus maaseudun elinkeinotoiminnan parantamisena ja jatkuvuuden tur-

vaamisen kannalta olennaisena työvälineenä. 

 

Ajattelua ja yhdessä tekemisen konkreettista perspektiiviä tulee kehittää. Tut-

kimushaastattelun selvityksen myötä myös maaseutuyrittäjät haluavat yhteis-

työtä. Enää maaseudulla ei pärjää omavaraisen itsenäisesti, vaan markkinointi 

tulee digitalisoida yhteiselle kasvu-, markkinointi- ja kehitysalustalle, josta hyö-

tyy koko laaja- ja monitaitoinen maaseuturakenne. 

 

”…Markkinointialustan tulee olla sellainen, joka on jolla-
kin tavalla tuttu ja helppokäyttöinen. Nyt on jo tarjolla 
tuotekohtaisia alustoja, joiden sekamelska ajaa ihmiset 
googlettamaan kaiken etsimänsä.”… kyselyyn vastaaja. 

 

Tämänhetkiset markkinointi ja myyntikanavat ovat hyvin pirstaloituneita. Pal-

jon on erilaisia alueellisia tai alakohtaisia hankkeita, joilla toimitaan hyvin rajal-

lisesti. Sivusto tai alusta on jäänyt kokeiluksi ja elää omaa elämäänsä ennen 

pois hiipumista tai unohdusta.  
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Opinnäytetyötä tehdessä esiin nousi usein termit yhteinen tekeminen ja ver-

kottuminen. Yksittäisten maaseutuyrittäjien verkosto antaa ensinnäkin laajan 

näkyvyyden, lisäksi sillä jaetaan kiinteitä kustannuksia pienemmiksi, jaetaan 

osaamista ja keskinäistä kouluttamista. Harvoin eri puolilla Suomea oleva al-

kutuottaja on suoraan toisensa kilpailija, mutta yhdistetyt voimavarat voivat 

johtaa molempien etuun.  

Yhteisen volyymin avulla voidaan tehdä isompaa tarjontaa esim. kaupparyh-

mittymille, aloittaa brändääminen ja luoda isompia ja näyttävämpiä puskureita. 

– Synnyttää ja näin herättää luottamusta markkinoille.  

Näinhän aikoinaan on luotu mm. maito- ja lihaosuuskunnat tai kyläyhteisöjen 

myllyt ja sahat. Harvan resurssit riittivät omaan tuotantolaitokseen, mutta yh-

distäessä raaka-aineet ja ajatukset oli yhteinen tuotantoinvestointi järkevää. 

Nyt alustatalouden aikana samankaltainen verkostoituminen on tarpeellista. 

 

Miten löytää oikea ratkaisu 

 

Riskeinä lähtökohtaisesti on löytää oikea foorumi ja toimintatapa, kuinka ja mi-

ten lähestyä maaseutuyrittäjiä ja -yhteisöjä. Useille toimijoille digikanavat sekä 

niiden omatoiminen käyttö on vierasta. Teknisen kehityksen laajeneminen on 

vasta vakiintunut tai vakiintumassa maaseudulle. Investointeja seurataan ja 

kehittyminen kulkee kuulopuheiden kautta ja -varassa.  

 

”…Heillä on monesti suuri kiinnostus paikallisiin tuottei-
siin ja palveluihin, jos he vain löytäisivät niitä. Eduksi on, 
jos tarjonta löytyy samasta paikasta, samalta alustalta. 
Netistähän se sitten löytyisi, mutta oleellista on, että sii-
hen törmäisi niiden sivujen kautta, joissa luonnollisesti 
asioi; esimerkkinä mainitakseni Facebookissa Kouvolan 
mökkiläisten ilmoitustaulu.” … kyselyyn vastaaja. 

 

 

Selkokieltä vaikuttajaryhmälle 

 

Digitaalisen markkinointialustan maaseutuhanke voi tyrehtyä ja epäonnistua 

alkumetreillään. Kuulija ei ymmärrä sanomaa ja kääntää selkänsä (sivu 42). 

Maaseutuyrittäjille ja -toimijoille tulee puhua heidän omaa kieltään heidän 
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omalla maaperällään. Oikea kohderyhmä ja alueen mielipidevaikuttajat tulee 

tavoittaa ja saada tietoa sitä kautta kanavoitua.  

Tulee kyetä herättää ja havainnollistaa selvä, selkeä tarve ja osoittaa sen hyö-

dyllisyydet aivan konkreettisesti. Maaseutuyrittäjien ja -tuottajien tulee voida 

kokea henkilökohtainen tunne että ”ilman tätä me emme pärjää…” tai että ”tä-

män avulla toiminta helpottuu…”.  

 

”…Hanke on hyvä, sillä Kymenlaakson yrittäjät tarvitse-
vat yhteisen markkinointialustan. Mielestäni se olisi alue-
kohtainen, eräänlainen palveluluettelo (kuten ennen oli 
paperiversiona). Kymenlaaksolaista tarjontaa tulisi tuoda 
esiin nimenomaan paikallisuuteen tukeutuen.” …kyselyyn 

vastaaja. 
 

Tutkimusta tehdessä ja kirjoittaessa avoin data ja yhteiset voimavarat on 

usein tullut esiin. Useat viittaukset eri lähteisiin kertovat samaa. Voimavaroja 

on yhdistettävä. Tulee synnyttää laaja-alainen alustamalli, johon käyttäjä pa-

laa aina uudelleen ja uudelleen. Yleistietoa, tiedonhakua, karttapalvelua, asu-

misen viihtyisyyttä ja yhteiskuntavastuita ym.  

Maaseudun digialusta voisi olla esim. pienistä palikoista (yksittäinen yrittäjä tai 

toimiala) kokoontuva toiminnanohjaus-alusta (tarjonta-alue, maaseutukeskus, 

tmv.), joka elää ja kehittyy kysynnän ja tarjonnan mukana.  

Tarjonta-alusta elää tarjonnan mukaisesti, mutta ulkonäkö ja päärakenne on 

aina sama.  

 

Opinnäytetyön valmistumisen loppuvaiheessa löytyi malli, joka vastaa ajatus-

mallia palikoista, joita paikallisuus voi muuttaa, mutta ulkoinen ilme säilyy. 

Tämä löytyy osoitteesta www.maaseutu.fi (kuva 27). 
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Kuva 27. Malliesimerkki maaseudun markkinointialustasta (www.maaseutu.fi).  

 

Kuluttajalle ei ole väliä missä päin Suomea toimit tai mitä toimialaa edustat, 

alusta on aina ulkonäöllisesti tuttu. Läpi Suomen markkina-alusta tulee nimetä 

yhdenmukaiseksi, aivan kuten esim. Oikotie.fi on, kun haluat myydä tai ostaa, 

- tai etsiä työpaikkoja, se on ”palveluja ihmisiltä ihmisille” joka on osoittanut 

tarpeellisuutensa (Oikotie.fi 2020). 

 

Alustojen kilpailuedun salaisuus on liiketoimintamallin suojaaminen verkosto-

vaikutusten avulla, kirjoittaa Johannes Koponen (2019, 198).  

Niskan päälle päässyttä alustayritystä Koponen kuvaa ”lähes voittamatto-

maksi” jatkuvasti kasvavan verkostovaikutuksen tuoman kilpailuedun ansiosta. 

 

Kuten SWOT -analyysissä (sivu 24) todetaan, on maaseudulla vahvuutena 

voimakas osaaminen omaan alaan, tunnetaan oma tuote ja tarjonta. Samalla 

myös tiedostetaan ongelmat, uhat ja heikkoudet. Usein työn sitovuus vaatii jat-

kuvaa läsnäoloa tai omaa ajankäyttöä, jolloin aika ei riitä uuden suunnitteluun. 

Pääomavaltaisuus sitoo yrittäjän tiukasti nykyhetkeen. Uusille epävarmoille 

hankkeille ei taloudellisestikaan ajatellen riitä resursseja, eikä näin ollen uskal-

lusta (sivu 38-39). 
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Alustatalousmarkkinointi vaatii keskittymistä, aikaa ja rahaa. Se vaatii laajaa 

tarjontaa ja ketterää, helppokäyttöistä teknistä toimivuutta alustainfralta, inter-

aktiivisuutta ja sitouttamista, kuten tutkimuskysymyksen nro 5 avulla selvisi 

(sivu 37). 

Todellisuudessa se vaatii niin paljon erilaisia instrumentteja, että on helpompi 

jättää alustalle lähteminen muille. Tästä syystä luotettava kolmas pyörä on tär-

keä. Pyörä, johon voi luottaa, saada tietoa ja apua ja joka vie hankkeita eteen-

päin.  

Koska osakeyhtiölaki17 velvoittaa selkeästi omistajiaan voiton tavoitteluun, he-

rättää se aina ´palaneen käryä´ kun tarjotaan uutta ja outoa, tuntematonta. 

Tämä ´oma lehmä ojassa´ ajattelu saattaa olla pahimpia kynnyksiä maaseu-

tuyrittäjien kiinnostukseen digitaalisten alustojen mukaan lähtemisessä. Puhu-

taan oudoista asioista, käytetään vieraita termejä. Tuloksista ei anneta var-

muutta, vain kustannukset ovat varmoja (sivu 43). 

 

Tällöin olisi johdonmukaista, että tämä toimija on yhteiskunnallinen, julkinen 

sektori tai muu selkeä instanssi. Tällaisen toimijan päämäärä ja tavoitteet ovat 

muualla kuin oman edun tavoittelussa. Se antaa avointa, aitoa luottamuksen 

toivoa maaseutuyrittäjille, se lisää luottamusta tavoitteiden ja yhteisten pää-

määrien aitoudesta.  

 

Alussa (sivut 9-11) on lueteltu satunnaisotantana luetteloa erilaisista sivus-

toista, joilla tuottaja tai sivuston ylläpitäjä tarjoaa palvelujaan. Samoin on tullut 

esiin mm. Google Maps ja Street View palvelusovelluksia, joita mm. maatila-

majoittaja voi hyödyntää veloituksetta. Avoin data ja sen hyödyntäminen eri 

tuottajasektoreille voi avartaa uusia potentiaaleja. On paljon valmiita hankkeita 

ja palvelualustoja, joita voisi yhdistää ja kehittää, kun vain se punainen lanka 

löytyisi. 

Väistämättä nousee jälleen esiin ensisijainen tarve luotettavasta tahosta, jolla 

on selkeästi maaseutua ja sen elinvoimaisuutta kehittävä konsepti ja pää-

määrä, ilman ensisijaista itsekästä omanedun tavoittelua.  

 

Maaseudun digialusta tulee olla valtakunnallinen kokonaisuus, johon yrittäjä 

voi sitoutua mukaan haluamallaan laajuudella. Tärkeintä on, että foorumi on 

 
17 Osakeyhtiölaki antaa perustoimintaohjeet osakeyhtiön harjoittamiseen Suomessa. 
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yhteinen, tunnettu ja paljon käytetty. Raha ja rahoitus, mikä siihen uhrataan 

yksityisesti ja julkisesti, hyödyntää kaikkia läpi Suomen. Muutos on parannus 

ja vaikuttaa kaikille.  

Mustasukkaisuus tai kilpailuasetelmat paremmasta alustaratkaisusta on unoh-

dettava ja keskitytään yhteisen kasvun tielle. Keskitytään itse tarkoitukseen. – 

Kuten Digitaalisen alustatalouden tiekartastossa (2018, 57) on kirjoitettu; ”Luo-

daan yhdessä epäreilua kilpailuetua.” - Tällöin kaikki voittaa! 
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