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1 Johdanto 

Usva nousee aamutuimaan järven pinnasta ja aamun hiljaisuuden rikkoo vain neljän 

hevosen kahlausäänet järven rantavedessä. Auringon säteet kimaltelevat järven pin-

nassa ja siinä hetkessä on kaikki, mitä ihminen kaipaa; sopusointua ympäröivän luon-

non kanssa. 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään ja kuvataan muutosprosessia, jossa perinteisestä maataloustuo-

tannosta siirrytään joko kokonaan uuteen tuotantosuuntaan tai luontomatkailu otetaan sivuelin-

keinoksi perinteisen tuotannon rinnalle. Aihe on ajankohtainen, mutta muutosprosessista ei ole 

tehty tutkimusta. Siksi aihe otettiin haastateltavien puolelta positiivisesti vastaan. Aihe on myös 

itselleni hyvin tärkeä pitkän yrittäjätaustani vuoksi luontomatkailualalla. Koin oman yrittäjätaus-

tani ehdottomasti vahvuudeksi opinnäytetyötä tehdessä, etenkin haastatteluissa yrittäjiä oli 

helppo lähestyä. Tulevaisuudessa luontomatkailun merkitys tulee lisääntymään ja toiveena olisi, 

että Suomen kaunista luontoa tultaisiin entistä enemmän katsomaan ja kokemaan ympäri maail-

man – niin puhdasta ja aitoa se parhaimmillaan on. Samalla maaseudulle saataisiin uutta yritystoi-

mintaa ja sitä kautta paljon kaivattuja veroeuroja. Tässä kohtaa maatiloilla on selkeä tilaisuus ja 

tilaus vastata kysyntään.  
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2 Tietoperusta 

2.1 Käsitteitä 

Matkailualan käsitteistö ei ole kovin tarkkaan määriteltyä, vaan erilaisia tulkintoja löytyy paljon. 

Tässä opinnäytetyössä käsitteitä on käytetty seuraavalla tavalla.  Maaseutumatkailu on kattokä-

site, jonka alle sijoittuvat luontomatkailu, maatilamatkailu ja ohjelmapalvelut. Usein nämä määri-

telmät sekaantuvat ja tarkoittavatkin osittain samaa asiaa. Maaseutumatkailu käsitteenä kattaa 

koko maaseudulla tapahtuvan matkailun, perustuen maaseudulla olevaan luontoon, maisemaan, 

kulttuuriin ja ihmisiin. Luontomatkailu puolestaan käsitteenä pitää sisällään luonnossa tapahtuvaa 

toimintaa. Se voi olla eläinten kanssa tapahtuvaa aktiviteettia tai ihan lihasvoimalla toteutettua. 

Suurin määräävä tekijä on kuitenkin luonnon liittyminen aktiviteettiin tavalla tai toisella. Maatila-

matkailu puolestaan mielletään maatilalla tapahtuvaksi toiminnaksi. Perinteisesti näitä ovat olleet 

majoitus, ruokapalvelut, erilaiset kokous- ja juhlapalvelut. Maatilamatkailua ovat myös erilaiset 

aktiviteetit, mitkä yleensä rajoittuvat maatilan ympäristöön. Ohjelmapalveluita puolestaan voi-

daan toteuttaa missä ympäristössä tahansa, se ei ole maaseutuun sidonnainen. Määritteenä ohjel-

mapalvelulle toimii ennemminkin asiakkaan aktiivisuus ja toiminta sekä erilaiset aktiviteetit. Kai-

kille käsitteille yhteistä kuitenkin on, että ne ovat matkailua ja ohjattua, maksullista toimintaa. 

Esimerkiksi kuvitteellinen hevosvaelluksia tarjoava vaellustalli voitaisiin laittaa näiden kaikkien kä-

sitteiden alle. Tässä opinnäytetyössä keskitytään luontomatkailuun, vaikka haastateltavat yritykset 

täyttävät vaivatta muitakin määritelmiä.  

2.2 Luontomatkailu ja maatalous 

Suomessa on tällä hetkellä (vuoden 2020 ennuste) maatiloja reilut 45 000 kappaletta. Niistä 8 % 

on sekatiloja, joilla ei ole yhtä selkeää tuotantosuuntaa (LUKE 2021.) Näihin 8 prosenttiin tiloista 

sisältyvät pääosin myös opinnäytetyössä käsitellyt luontomatkailua tarjoavat yritykset. Tilastoa, 

mistä näkisi selkeän osuuden, ei ole olemassa. Tilojen määrä on ollut laskeva pitkään (muutos vuo-

desta 2019 vuoteen 2020 3 %). Samalla tilojen koko on kuitenkin vähitellen kasvanut, jos mittarina 

käytetään peltohehtaarien määrää, ollen vuonna 2020 vähän yli 50 ha per tila (LUKE 2021.) Tilako-

kojen kasvu siis syö pienempiä lopettavia tiloja. Toisaalta taas pienet tilat etsivät uusia keinoja kas-

vattaa toimintaa ja keinona voi olla myös ottaa tilan tuotto monesta eri lähteestä. Tässä luonto-

matkailu on varmasti yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona.  



4 
 

 

Ennen korona-aikaa matkailu oli hyvässä nosteessa, ulkomaiset matkailijat tekivät vuonna 2018 

8,5 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (Business 

Finland 2019). Viime vuonna kaikki kuitenkin muuttui korona-pandemian myötä ja tulevaisuuden 

matkailun ennustaminen on melkein mahdotonta. Matkailua tulee aina olemaan, mutta missä 

muodossa. Asiakkaiden vaatimukset esimerkiksi majoituspaikan siisteystasosta, matkustamisen 

väljyydestä ja kestävän kehityksen näkökulmien huomioimisesta tulee kasvamaan (Hunter 2020). 

Kotimaan matkailu on kuitenkin lisääntynyt hyvin voimakkaasti kun ulkomaille matkustelua tulee 

välttää, mutta sekin painottuu enemmän majoitukseen ja omatoimimatkailuun. Erilaiset ohjatut 

palvelut ja aktiviteetit eivät ole houkutelleet kotimaisia matkailijoita. Myös erilaiset hallituksen 

asettamat rajoitukset ja sulkutilat ovat koetelleet alaa koko korona-ajan. Vaikka kotimaan matkai-

lua onkin nyt viimeisen vuoden aikana korostettu ja se on lisääntynyt koko ajan korona-pandemian 

aikana, voiko siihen luottaa sen jälkeen kun rajat taas jossain vaiheessa aukeavat. Tutkija Soile Vei-

jolan mukaan kotimaan matkailijoiden painoarvo on noussut pysyvästi, ja matkailua kehitetään 

suuntiin, joissa paikallinen suomalainen kulttuuri, hyvinvointi ja luontosuhde korostuvat (Leisti 

2021). Tämä on toivottava suuntaus jo ympäristönkin kannalta, ja luo toivottavasti matkailuyrityk-

sille toivoa tulevaisuuteen.  
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3 Tutkimusasetelma 

3.1 Tutkimusote ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyötä suunniteltaessa tutkimusotteeksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus-

ote. Laadullisen tutkimusotteen tavoitteena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti tutkittava ilmiö. (Ka-

nanen 2014, 18). Tutkittava ilmiö on siis muutosprosessi ja sen kulku sekä vaikutukset maatilan tä-

män hetkiseen tilanteeseen ja osittain tulevaisuuteenkin. Opinnäytetyössä on käytetty myös 

fenomenologista lähestymiskulmaa ja haastattelut tehtiin teemahaastatteluina. Näin haastattelu 

ja tulkinta keskittyivät pitkälti haastateltavien omakohtaiseen kokemukseen muutoksesta. Luon-

teeltaan fenomenologinen haastattelu on keskustelunomainen ja mahdollisimman avoin, jotta 

saadaan ihmisen oman kokemuksen ääni kuuluviin. (Laine 2018, 34). 

Opinnäytetyö vastaa kysymyksiin, millainen tuotannonsuunnan muutosprosessi on ja miten pro-

sessi on toteutettu juuri näillä kyseisillä maatiloilla. 

3.2 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millainen prosessi on suunnitella ja toteuttaa joko kokonai-

nen tuotannonsuunnan muutos luontomatkailuun tai lisätä luontomatkailua sivu- tai liitännäiselin-

keinoksi maatiloille. Selvitys on tehty haastattelemalla puhelimessa kolmea erilaista maatilayrittä-

jää eri puolilta Suomea. Haastatteluissa keskityttiin sekä taloudellisiin että henkisiin näkökulmiin ja 

ratkaisuihin. Kiehtovinta haastatteluissa olivat juuri muutokseen ajavat syyt sekä yrittäjien rohkeus 

kuunnella omaa sisäistä paloaan kehittää toiminnasta omannäköistä. Yhtenä opinnäytetyön tavoit-

teena on kerätä ja tarjota uutta tietoa, miten lähteä toteuttamaan tuotantosuunnan muutosta 

maatilalla tai lisätä tulovirtaa liittämällä perinteisen maataloustuotannon sivuun muuta yritystoi-

mintaa. Toisena tavoitteena on myös rohkaista yrittäjiä muutokseen.  
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3.3 Yritysten valinta ja haastattelukysymykset 

Yritysten valinnassa pääkriteerinä olivat yritysten tuotantosuunta ennen ja jälkeen muutoksen. 

Kaikissa haastatelluissa yrityksissä alkuperäinen tuotantosuunta oli ollut lypsykarjan pito, ollen yh-

dessä edelleen, kun taas kahdessa muussa tuotantosuunta on vaihtunut kokonaan. Yritysten valin-

taan vaikutti myös yritysten nykyinen tuotantosuunta, tuoden mahdollisimman monipuolisesti eri 

vaihtoehtoja esiin. Siksi mukaan valikoituivat eräopastusta tarjoava yritys, hevosalan yritys sekä 

sosiaalialan palveluita että luontomatkailua tarjoava yritys. Haastattelututkimukseen ei otettu mu-

kaan maatiloja, jotka tarjoavat perinteistä maatilamajoitusta ja/tai ruoka- ja juhlapalveluja, vaan 

haluttiin löytää maatilat, joissa on mukana toiminnallisia palveluita ja osalla jopa valmiita tuotepa-

ketteja matkailijoille.  

Haastattelukysymykset jakautuivat kolmeen eri osaan, ensimmäiseksi kysyttiin tilan perustiedoista 

ja historiasta, toisessa osassa keskityttiin muutoksen syihin ja käytäntöön sekä viimeisessä osassa 

arvioitiin muutoksen tuloksia ja tehtiin pieni katsaus tulevaisuuteen. (Liite 1.) 

3.4 Toteutus 

Haastatteluun sopivien yritysten löytyminen ei ollut itsestään selvää. Green Care Finlandin web-

sivuilla on yrityslinkkilista, josta löytyikin yksi haastateltava. Toisesta haastateltavasta vinkkasi Ke-

hittämisyhtiö Witas Oy:n matkailupäällikkö Tarja Pasanen. Kolmas haastateltava löytyi Facebookin 

suljetusta Maajussit-ryhmästä, missä oli hakuilmoitus. Kaksi haastateltavaa kontaktoitiin suoraan 

puhelimitse ja yhden kanssa sovittiin haastattelusta Messenger-sovelluksen kautta. Haastattelu 

kesti jokaisen kohdalla noin tunnin verran. Alun perin tarkoituksena oli käydä jokaisella maatilalla 

tekemässä haastattelu henkilökohtaisesti, mutta haastattelujen aikana oli Suomessa Covid-19 – 

pandemia pahimmillaan, joten vierailuista luovuttiin ja haastattelut tehtiin puhelinhaastatteluina. 

Haastatteluja ei nauhoitettu, vaan vastaukset kirjoitettiin ylös itse tekemälle vastauslomakkeelle. 

Haastatteluissa varattiin myös mahdollisuus varmistaa ja tarkentaa kysymyksiä tarvittaessa puheli-

mitse tai sähköpostitse.  
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3.5 Luotettavuuden arviointi 

Koska kysymyksessä oli haastatteluun perustuva tutkimus ja tutkimusotekin fenomenologinen her-

meneuttisella painotuksella, perustuu luotettavuus täysin ihmisten kokemukseen oman maati-

lansa muutoksesta ja sitä kautta he tietenkin ovat oman muutoksensa parhaimpia asiantuntijoita. 

Luotettavuutta yritettiin lisätä valitsemalla tilat eri puolilta Suomea ja kartoittaa haastatteluun läh-

tökohdiltaan samantyyliset maatilat. Vaikka muutokset olivat erilaiset keskenään maatiloilla, il-

meni siellä samankaltaisuuksia ajatusten ja tulevaisuuden suhteen. Niihin keskitytään erityisesti 

opinnäytetyön loppupäätelmässä. Kaikille yhtenäistä olivat henkisen hyvinvoinnin paraneminen ja 

itsensä toteuttaminen. Tämä tulisi varmasti tuloksissa näkyviin isommassakin otannassa. Tulevai-

suus näyttäytyi kaikille positiivisessa valossa, eikä edes haastattelujen aikana riehuva korona-pan-

demia tuntunut vievän tätä luottamusta yleisesti matkailun tulevaisuuteen eikä oman yrityksen 

tulevaisuuteen.  
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4 Haastattelujen tulokset 

4.1 Yritys 1 

Ensimmäinen haastateltava tila sijaitsee Pohjois-Savossa. Tilan yrittäjäpariskunta teki sukupolven-

vaihdoksen vuonna 2003, jolloin päätuotantosuunta oli lypsykarjatila. Lypsäviä oli enimmillään 

noin 30. Noin 80 peltohehtaarin kokoinen tila työllisti täysimääräisesti molemmat. Tuotantosuun-

nan muutos tuli ajankohtaiseksi vuonna 2012, kun vanha navetta tuli peruskorjattavaan ikään ja 

täytyi miettiä, rakennetaanko uusi vai siirrytäänkö ihan muuhun. Lypsyrobotti olisi ollut liian kallis 

investointi. Tilan emäntä on pohjakoulutukseltaan ratsastuksenohjaaja. Hän oli pienimuotoisesti 

pyörittänyt ratsastuspalveluita, joten hevostalous tuntui luontevalta suunnalta lähteä kehittämään 

tilaa. Vuonna 2012 investoitiin ja rakennettiin uusi aktiivipihatto hevosille, johon otettiin täysihoi-

tohevosia omien lisäksi. Omilla hevosilla tarjotaan ratsastustunteja ratsastuskouluille kehitetyn va-

rausjärjestelmä Hopotin kautta. (Hopoti 2021). Lisäksi ostettiin naapurissa sijaitseva vanha kylä-

koulu, jonka toisen pään asuntoja vuokrataan matkailijoille Airbnb:n kautta (Airbnb 2021). Tila 

tekee myös yhteistyötä lastensuojelulaitosten ja perhekotien kanssa tarjoten erilaisia elämyksiä ja 

kuntouttavaa toimintaa hevosten kanssa. 

Taloudellisesti muutos on ollut haastava, mutta tulee paranemaan heti, kun lainat on saatu mak-

settua. Ongelmana on alueelta puuttuva johtava eli ns. veturiyritys, joka houkuttelisi matkailijat ja 

asiakkaat alueelle. Toisena rajoittavana tekijänä on myös koko hevostoiminnan läpi kantava ideo-

logia luoda hevosen ja ihmisen yhteistyö ensin ns. maasta käsin (tekniikka, missä luottamus saavu-

tetaan erilaisilla harjoitteilla ilman ratsastamista) ennen varsinaista ratsastusta. Tämä eroaa vielä-

kin valtavirrasta ja siksi rajaa asiakkaita, mutta yrittäjä kokee tämän kuitenkin omimmaksi tavaksi 

toimia hevosten ja asiakkaiden kanssa ja on valmis siksi joustamaan asiakasmäärissä.  

Henkinen muutos oli yrittäjän mielestä ennen kaikkea vapauttava. Navetta ja lypsykarja sitoivat 

paljon ja sijaisen (lomittajan) saaminen oli paikoitellen vaikeaa. Maitotili oli tuonut varmaa tuloa 

kaksi kertaa kuussa, mutta nykyisessäkin toiminnassa perustana toimivat täysihoitotallin asiakkaat 

ja perhekodeista tulevat asiakkaat varmistavat säännöllisen tulovirran. Talliin on helpompi saada 

apua ja lomittajakin palkataan omatoimisesti, jotta saadaan tallin toimintalähtökohtia kunnioittava 

työntekijä. Hattapuolena muutoksessa on ollut täysihoitoasiakkaiden erilaiset näkemykset, mikä 

toisinaan rasittaa henkisesti.  
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Muutos vaati tilalta investointeja. Uusi aktiivipihatto oli selkeästi suurin, ja siihen saatiin Elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskukselta investointitukea 35 %. Muita paperitöitä olivat rakennuslupa ja 

eläinpitopaikkailmoitukset. Tilan isäntä on koulutukseltaan agrologi, eikä ole nähnyt tarvetta kou-

luttautua lisää. Emäntä puolestaan on käynyt työnohjaajakoulutuksen ja juuri parhaillaan opiske-

lee johtamisen ammattitutkintoa, mutta nämäkin lähinnä oman kiinnostuksen vuoksi. Muutok-

sessa hyödynnettiin vanhaa navettaa lampolana ja pajana sekä hallitilana.  

Muutoksen vaikutus työllistämismahdollisuuksiin on ollut positiivinen ja tuonut mukanaan arviolta 

0,5 henkilötyövuotta, mihin käytetään palkattua työvoimaa.  

Toimintaa markkinoidaan Hopotin ja Airbnb:n kautta. Tilalla on myös tilit Instagramissa ja Face-

bookissa. Facebook on merkittävämpi kanava. Ratsastusleirejä on kampanjoitu kirjein perheko-

deille sekä Lastensuojelukeskusliiton lehdessä on ollut ilmoitus. Myös perinteinen puskaradiokin 

on koettu toimivaksi.  

Tilan toiminnassa otetaan hyvin huomioon ympäristö ja kestävä kehitys. Tila siirtyi peltojen osalta 

luomutuotantoon vuonna 2015. Kaikki tilalla tulevat jätteet lajitellaan asianmukaisesti. Vanhaa 

korjataan ja käytetään loppuun, jotta kaikkea ei tarvitse ostaa uutena. Valmentaja kutsutaan mie-

luummin käymään omalla tallilla kuin itse lähdetään hevosten kanssa tien päälle. Vettä ja sähköä 

säästetään ja kaikki mahdolliset hankinnat kilpailutetaan mahdollisuuksien mukaan.  

Muutos harvoin on yksinkertainen tai helppo, mutta tällä tilalla toiminta vastaa kuitenkin hyvin 

pitkälti sitä, mitä alussa ajateltiinkin. Ainoa pieni pettymys on ollut odotettua alhaisempi liike-

vaihto. Aktiivipihatto ei olekaan ollut niin vetovoimainen, kuin aluksi ajateltiin.  

Kannattavuuden näkökulmasta muutos on ollut kannattava sekä taloudellisesti että henkisesti. Ai-

noa asia, mikä tuo epävarmuutta yrittäjän mielestä on tällä hetkellä (helmikuu 2021) Suomessa 

vellova keskustelu turvetuotannon alasajosta, mikä tulisi vaikuttamaan suuresti tilan isännän töi-

hin ja liikevaihtoon urakoinnin vähenemisenä.  

Muutosprosessissa ei kaduta mikään. Yrittäjällä on ollut aika ajoin ajatuksia siitä, olisiko ollut kui-

tenkin parempi remontoida vanha navetta ja rakentaakin maneesi. Olisiko maneesi sitten tuonut 
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enemmän asiakkaita, sitä ei kukaan voi tietää. Kannattavuus on ollut ajoittain liian alhainen, mutta 

lopullinen ajatus on kuitenkin, että tuskin siltikään tekisi toisin. 

Tulevaisuus näyttää tilalla valoisalta. Suunnitelmissa on lastensuojelutyön lisääminen, koska se ei 

ole niin suhdanteista eikä säästä riippuvaista. Näkymä 5 vuoden päähän on, että toiminta laajenee 

jo niin suuresti, että on ollut vara palkata vakituinen työntekijä ja yrittäjät pystyisivät pitämään 

säännöllisesti vapaata.  

Tilan neuvot maatilayrittäjälle, joka suunnittelee tuotannon muutosta, on että ole rohkea. Jos on 

idea, niin mieti toinenkin ja vertaile. On oltava vaihtoehtoja. Yrittäjiä kehotetaan laskemaan kan-

nattavuutta ainakin kolmeen kertaan ja erilaisilla skenaarioilla. Jos idea näyttää toimivalta, mene 

sitä kohti rohkeasti ja ole sille uskollinen. Ole rehellinen markkinoinnissa kuluttajiin päin, sillä vält-

tää ristiriitoja. 

4.2 Yritys 2 

Toinen haastateltava tila sijaitsee Keski-Suomessa. Tilalla on ollut lypsykarjaa, noin 30 lypsävää yh-

teistoimintana toisen tilan kanssa. 30 hehtaarin tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos 2014, jolloin lyp-

sykarjatuotanto lopetettiin ja emolehmäkarjaa pidettiin vielä kunnes edellinen sukupolvi pääsi 

eläkkeelle. Tila työllisti yhteistoiminnan aikaan 3 henkeä. Tilan nykyisen yrittäjän koulutus on met-

säteknikko ja myös maatalouden perustutkinto on käytynä.   

Tällä hetkellä yritys tarjoaa monenlaista luontomatkailua: eräopastusta, kiipeilyaktiviteetteja, oh-

jelmapalveluja luonnossa sekä metsästys- ja kalastusmatkailua.   

Tilan nykyinen isäntä perusti oman toiminimen jo vuonna 1999 ja on siitä asti kehittänyt luonto-

matkailuyritystään vähitellen maatalouden ohella. Koska yrittäjän omien sanojen mukaan luonto 

on ollut aina lähellä sydäntä ja metsästys rakas harrastus, oli siitä luontevaa tehdä myös lopulta 

työ. Sijainti on loistava luontomatkailua ajatellen, vesistö ja metsästysmaat vieressä sekä erilaisiin 

kiipeilyaktiviteetteihin soveltuvat paikat. Valitettavasti alueelta puuttuu suuri veturiyritys, joka 

toisi matkailijoita alueelle. Yrittäjä kokee hänelle olevan alalle sopivat henkilökohtaiset ominaisuu-

det koskien asiakaspalveluasennetta.  
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Muutoksen taloudellista vaikutusta ei pysty vielä täysin arvioimaan, koska emolehmien pito lope-

tettiin vasta vuosi sitten. Alustava arvio talouteen kuitenkin on, ettei ainakaan kovin suurta not-

kahdusta ole tulossa. Henkisesti yrittäjä kokee muutoksen todella hyväksi.  

Muutos ei ole vaatinut kovin isoja investointeja. Nekin on tehty vähitellen vuosien varrella. 

Vuonna 2014 rakennettiin asiakaskäyttöön vuokramökki, johon saatiin EU-avustusta. Vuonna 1999 

toiminnan alussa hankittiin kanootteja, ja niihin sai silloin investointiavustusta.  

Yrittäjä on kouluttautunut eräoppaaksi ja käynyt monia muita pienempiä koulutuksia työuransa 

aikana. Byrokratiaa on ollut aika vähän, vain rakennuslupa on täytynyt hakea asiakasmökille. Laki-

sääteisiä koulutuksia ovat köysiturvallisuuskoulutus kiipeilyyn ja hygieniapassi (Ruokavirasto 

2020). Vanha navetta tulee toimimaan varastona ja polttopuun kuivauspaikkana.  

Muutoksella ei ole ollut vielä ainakaan muutosta työllistävyyteen.  

Markkinoinnissa käytetään hyödyksi Lomaseudun matkailumarkkinointia, oman yrityksen kotisi-

vuja ja sosiaalista mediaa (lomaseutu N.d.). Puskaradion merkitys on edelleen iso, hyvä palvelu 

muistetaan ja se poikii uusia asiakkaita ja vanhat tulevat uudestaan.  

Ympäristö ja kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa tekemisessä. Aktiviteetit/palvelut itses-

sään eivät saastuta, koska niissä liikutaan lihasvoimalla. Alalla on tarjolla myös erilaisia sertifikaat-

teja, mutta niitä on liian monta ja tarjonta kirjavaa. Asiakas ei välttämättä ymmärrä niiden arvoa, 

jolloin hyöty markkinoinnissa jää liian pieneksi. Siksi niihin ei ole lähdetty panostamaan. 

Yrittäjä toteaa, että vesi virtaa edelleen samaan suuntaan, kun kysymykseen tulee muutos aloituk-

sesta tähän päivään. Hän arvioi ammattitaitonsa kohentuneen, ja asiakaspalvelutaitojensa kehitty-

neen. Palvelujen valikoima on kasvanut tasaisesti, nyt ollaan jo pisteessä, missä voi alkaa tehdä 

karsintaa sieltä huonosti tuottavimmista palveluista.  

”Alussa oli mahtavaa, kun sai tehdä omasta rakkaasta harrastuksesta työn, mutta vuosien varrella 

on tullut huomattua, että tämähän käy jo työstä, vaikka mukavaa se edelleenkin on. Jokainen 
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päivä on erilainen ja jokainen asiakasryhmä on erilainen, se ylläpitää mielenkiintoa”, tilan yrittäjä 

toteaa.  

Tuotantosuunnan muutoksesta on arvioitu olleen enemmän hyötyä kuin haittaa, vaikka korona-

pandemian vuoksi taloudellinen muutos ei ollut ihan niin hyvin kuin toiveissa oli. Muutos on ollut 

myös helpotus työmäärään.  

Kysymykseen, mitä hän tekisi nyt toisin, vastauksena on, ettei osaa vielä sanoa, kun eläinten pois-

laitosta on niin vähän aikaa. Isoja investointeja ei ole onneksi tarvinnut tehdä.  

Tulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää matkailua alueellisesti yhteistyössä muiden matkailuyri-

tysten kanssa. On kaikkien etu, että alueelle saadaan lisää matkailijoita. Tavoitteena on luoda hy-

vää me – henkeä yrittäjien välille. Samalla voi hioa omia tuotteita vielä parempaan kuntoon. Nä-

kymä viiden vuoden päähän on valoisa. Tavoitteena on tehdä keikkoja lähiseudun muihin yrityksiin 

ja tarkentaa asiakassegmenttiä. Haaveena on myös oma sivutoimipiste erämaassa.   

Yrittäjän neuvot ovat ytimekkäät uudelle yrittäjälle. Hio tuote hyvään kuntoon. Älä matki muita, 

vaan tee omaa juttua. Uniikki on aina uniikkia.  

Yleisesti luontomatkailun tulevaisuus näyttää hyvälle. Nostetta alalla on ollut jo ja tulee varmasti 

olemaan vielä jatkossakin. Se tuo uusia luontomatkailuyrittäjiä alalle ja sitä myöden saattaa palve-

lun laatu huonontua. Toisaalta taas kilpailu kovenee, mikä erottelee jyvät akanoista.  

4.3 Yritys 3, Alkumaa Oy 

Viimeinen haastateltava tila sijaitsee Varsinais-Suomessa, Somerolla. Alkumaa Oy:n yrittäjä Niina 

Merivirta on tullut miehensä kanssa tilalle yrittäjäksi sukupolvenvaihdoksen kautta vuonna 1996. 

Noin 150 hehtaarin tilalla on edelleen lypsykarjaa ja viljanviljelyä. Mukaan on otettu perheen aikui-

nen poika ja Niina Merivirta on nykyään keskittynyt enemmän kehittämään tilan yhteydessä toimi-

vaan Alkumaa Oy:hyn vuodesta 2017. Alkumaa Oy tarjoaa tällä hetkellä vain erilaisia sosiaalipalve-

luja, sillä korona-pandemia on vienyt asiakkaat luontomatkailupuolelta. Kun korona hellittää, 

tarkoitus on markkinoida ja kehittää tilalla myös matkailua.  
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Ajatus sosiaalipalveluista ja luontomatkailusta syntyi Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukihenki-

lökoulutuksessa, jossa kouluttaja suositteli alaa laajemminkin yrittäjälle. Pohjakoulutukseltaan yrit-

täjä on laborantti, mutta hän on ehtinyt jo kouluttautua mm. lasten ja nuorten erityisohjaajaksi, 

matkailupalvelun tuottajaksi ja Green Care – ohjaajaksi. Yrittäjän puoliso ja aikuinen poika ovat 

kumpainenkin opiskelleet maatalouden perustutkinnon ja talonrakentajiksi.  

Alkumaa Oy:n toiminta pohjautuu kaikkiaan yrittäjän kiinnostukseen, mikä mahdollistaa toiminnan 

kehittämisen juuri haluttuun suuntaan, koska päätulo tulee edelleen perusmaataloudesta.  

Muutos ei taloudellisesti ollutkaan niin kannattavaa kuin laskelmissa ja alkusuunnitelmissa näytti 

olevan, koska aluehallintovirasto rajoittikin ryhmäkokoa ja se teki ison loven tuloihin. Samalla se 

pakotti etsimään muualta tuloja ja näin tarjontaan tulivat Työhyvinvointi – toiminta (myöh. TYHY) 

yrityksille. Työmäärä kasvoi, mutta muu perhe mahdollistaa yrittäjän keskittymisen asiakkaisiin. 

Henkisesti muutos on ollut hyvin mielekästä. Hyvin tehty työ palkitsee ja tyytyväiset asiakkaat tule-

vat uudestaan.  

Muutos ei vaatinut tilalta suuriakaan investointeja, koska pystyttiin hyödyntämään jo olemassa 

olevaa ja asiakkaat majoittuvatkin päärakennuksen yläkerrassa, jossa on 4 huonetta ja keittiö. 

Laavu rakennettiin asiakaskäyttöön. Lupa-asioissa työläin oli aluehallintoviraston lupa, mitä jou-

duttiin odottamaan vuosi ennen toiminnan aloittamista. Yrittäjällä on voimassa oleva Matkailun 

turvallisuuspassi (SPEK N.d.). Toimintaan vaaditaan myös turvallisuussuunnitelma ja – asiakirja (Tu-

kes N.d.). Omavalvontasuunnitelma on tehty ruokapalveluihin (Ruokavirasto N.d. ). Myös sosiaali-

palveluihin on laadittu omavalvontasuunnitelma (Valvira 2015). 

Työllisyyteen muutoksella on ollut positiivinen vaikutus. Tällä hetkellä on yksi palkattu työntekijä ja 

vaihtelevasti työharjoittelijoita sekä työllistettyjä.  

Toiminnan markkinoinnissa käytetään suoraa sähköpostimarkkinointia sekä lehtimainoksina ns. 

täsmäiskuja kohdennetuille ryhmille. Facebook-markkinointiin ja Instagramiin tullaan panosta-

maan tulevaisuudessa. Ennen korona-aikaa asiakkaita on ollut ihan riittävästi, joten tarvetta mas-

siiviselle markkinoinnille ei ole ollut. Myös perinteinen puskaradio toimii.  
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Ympäristö ja kestävä kehitys otetaan huomioon hyvin luontevasti ja tuodaan se osaksi esim. päivä-

kotiryhmien opastusta. Asiakkaille tarjoillaan lähiruokaa itse valmistettuna paikan päällä ja kaikki 

jätteet lajitellaan sekä kierrätetään.  

Yrittäjän arvion mukaan kehittymistä on tapahtunut valtavasti muutoksen alusta tähän päivään. 

Yrittäjän oma mielenkiinto on vain lisääntynyt ja kouluttautuminen on ollut melkein jatkuvaa. Ym-

märrys omaa tekemistä kohtaan on syventynyt ja suunnitelmat selkiytyvät tulevaisuutta ajatellen 

koko ajan.  Erilaiset hankkeet ovat olleet tärkeässä osassa ja vuonna 2016 Alkumaa Oy sai innovaa-

tiosetelin, joka käytettiin yrityksen palveluiden tarinallistamiseen. Se onkin yksi kantava voima toi-

minnassa, ihmiset rakastavat tarinoita ja se tuo elävyyttä ja syvyyttä palveluun.  

Tuotannonmuutos on ollut taloudellisesti kaiken kaikkiaan kannattavaa, vaikka aluehallintovirasto 

tekikin päätöksen pienentää LYR-ryhmien kokoa (LYR, N.d.).   

Muutosprosessi itsessään on mennyt aika kivuttomasti, asiat ovat seuranneet toistaan onnistu-

neesti. Koulutusten järjestys ei ole tuntunut aina niin loogiselta, mutta niitä onkin käyty aina sitä 

mukaa, kun tarvetta on ilmennyt. Muutosprosessi on aina jollain tavalla raskas, vaikka kaikki meni-

sikin suunnitelmien mukaan ja siksi olisi pitänyt huolehtia jo alusta asti kalenteriin myös itselle ja 

vapaa-ajalle riittävästi tilaa sekä kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen enemmän. 

Lähitulevaisuudessa keskitytään markkinointiin ja uusien asiakkaiden saamiseen etenkin TYHY-

asiakkaiden osalta. Ajatuksena on tarjota aitoa rauhaa ja olemista aikuisille ihmisille. Näkymä vii-

den vuoden päähän on valoisa, strategiaa on hiottu, on saatu enemmän ammatillista yhteistyötä 

muiden yrittäjien/tahojen kanssa ja tilalla on aidosti kuntouttavaa toimintaa. Samalla yhtenä ta-

voitteena on kasvattaa tulosta.  

Yrittäjän vinkit uudelle yrittäjälle ovat, että kannattaa kartoittaa tilanne aina tilannekohtaisesti ja 

rohkeasti ottaa asioista selvää ja kysyä neuvoa. On hyvä kouluttautua yrittäjäksi ja muistaa myös 

vetää kalenteriin viivoja päivien ylle, jolloin on omaa aikaa ja lomaa. Kannattaa kuunnella itseään 

ja ideoita sekä miettiä, mitä haluaa, mistä haaveilee ja mikä on lähellä omaa sydäntä. 
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Luontomatkailun tulevaisuus kokonaisuudessaan nähdään kohoavana trendinä ja jopa välttämät-

tömyytenä. Yrittäjän mukaan olemme Suomessa vasta alkutaipaleella rauhoittumisen ja luontoar-

vojen korostamisen suhteen. Digitaalisuus ja kiihkeä elämänrytmi haastavat meitä. Myös syrjäyty-

misen uhka on todellinen. Näihin kaikkiin auttaa hidastaminen ja luonnon äärelle pysähtyminen.  

4.4 Analyysi ja tulkinta  

Otanta on pieni ja siksi tutkimustulos ei ole tilastollisesti luotettava. Sen vuoksi keskityn analyy-

sissä tuomaan esiin asioita, jotka ilmenivät kaikilla haastateltavilla samansuuntaisina. Muutoksen 

läpikäyneet tilat ovat hyvin erilaisia ja eri puolilta Suomea, joten tutkimus kuitenkin antaa viitteitä, 

millainen prosessi tuotannon suunnanmuutos on kaiken kaikkiaan.  

Kaikilla tiloilla on ollut perinteinen lypsykarjatila ja Alkumaa Oy:llä edelleen. Muutos on lähtenyt 

käyntiin jokaisen yrittäjän omista mielenkiinnon kohteista ja harrastuksesta on pikkuhiljaa tehty 

ammatti. Siksi työ myös koettiin hyvin mielekkääksi ja oltiin jopa valmiita tinkimään hieman yrityk-

sen tuotosta, jotta saatiin toteuttaa omannäköistä johtamista ja yritysstrategiaa. Jokainen oli myös 

kouluttautunut eteenpäin, niin lyhkäisempiä kuin tutkintoon johtaviakin koulutuksia. Into kehittää 

ja viedä yritystä eteenpäin tuli hyvin läpi jokaisessa haastattelussa. Muutos on siis taloudellisesti 

saattanut olla pieni notkahdus, etenkin nyt maailmalla riehuvan korona-pandemian vuoksi, mutta 

sitä korvaa parempi henkinen hyvinvointi ja mielekäs itsensä toteuttaminen.  

Muutos on vaatinut jokaiselta tilalta investointeja, mutta niitä on tehty maltillisesti ja vuosien var-

rella. Vain Yritys 1:n tilalla on tehty suurempi kertainvestointi, muut kaksi tilaa myyvät enemmän 

kokemuksia ja elämyksiä, joten niiden investointitarve on ollut paljon pienempi ja sitä myöden on 

kyetty käyttämään jo olemassa olevia rakenteita ja rakennuksia.  

Jokainen yritys markkinoi tuotteitaan ja palveluita. Suoramarkkinointia käyttivät Yritys 1 ja Alku-

maa Oy perinteisten kirjeiden ja sähköpostien muodossa. Yritys 2 luottaa enemmän alueensa Ke-

hittämisyhtiön palveluihin. Jokaisella on siistit ja selkeä kotisivut sekä sosiaalista mediaa hyödyn-

netään. Kuitenkin jokainen nosti esiin ns. puskaradion merkityksen ajatuksella tee työsi hyvin, niin 

siitä kerrotaan eteenpäin.  
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Jokainen haastateltu oli myös sitä mieltä, että muutos on mennyt isommassa mittakaavassa niin 

kuin oli suunniteltukin. Kukaan ei löytänyt mitään suurempaa asiaa, minkä tekisi toisin, jos voisi. 

Jokainen oli muutosta suunnitellessaan tehnyt laskelmia ja suunnitelmia, kokeillut ja testannut 

tuotteita ja palveluita ja sitä kautta löytänyt ajan kanssa oman linjansa.  

Tulevaisuus näyttää jokaisella yrittäjällä valoisalta. Uskoa ja luottoa on tulevaisuuteen ja jokaisen 

näkymä viiden vuoden päähän näyttää taloudellisesti paremmalta kuin juuri nyt. Jokainen haasta-

teltava nosti keskusteluun mukaan työssäjaksamisen haasteet ja jakoivat ymmärryksen siitä, miten 

helposti mieleinen työ vie mukanaan eikä aina muista lomien tärkeyttä ja palautumista työstään.  

Yleisesti alan tulevaisuus nähtiin positiivisena, jokainen uskoo, että yhteys luontoon sekä eläimiin 

tulee säilymään ja jopa lisääntymään tulevaisuudessa. Silloin kysyntä kasvaa niistä palveluista ja 

yrityksistä, jotka asiakkaita vievät turvallisesti luonnon äärelle.  
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5 Johtopäätökset  

Pienellä otannalla ei päästä tarkkoihin tuloksiin. Punaiseksi langaksi haastatteluissa nousi selkeästi 

rohkeus lähteä muutokseen ja tehdä yrityksestä omannäköinen. Jokainen yrittäjä puhui haastatte-

lussaan, että ei saisi kangistua vanhoihin kaavoihin ja pyörittää yritystä samalla tavalla vain siksi, 

että näin on aina ennenkin tehty. He myös painottivat, että täytyy olla avoin kaikelle uudelle ja us-

kaltaa kokeilla. Aina kokeilut eivät onnistu, mutta niistä pitäisi ottaa oppia eikä jäädä suremaan 

liian pitkäksi aikaa. Tietenkin uusi suunta täytyy aina harkita, suin päin uuteen ryntäämisestä har-

voin tulee mitään hyvää.  

Kaikilla yrittäjillä on myös vahva usko tulevaisuuteen. Luonnon arvostus on selkeästi nousussa il-

mastonmuutoksen tiedostamisen myötä kaikissa yhteiskuntaluokissa (Lahti 2014). Lähimatkailu on 

tullut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi korona-pandemian myötä ja trendin soisi jatkuvan pande-

mian jälkeenkin. Ihmiset etsivät rauhaa ja palautumiskeinoja kiihkeätahtisen työelämän ulkopuo-

lelta. Luonto ja luontomatkailu tarjoavat tähän hyvät mahdollisuudet. 
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6 Pohdintaa luontomatkailun tarjoamista mahdollisuuksista 

On aina iso päätös lähteä muuttamaan ja muokkaamaan jo olemassa olevan yrityksen tuotanto-

suuntaa saati tehdä kokonainen suunnanmuutos. Yleensä muutokset vaativat pääomaa ja inves-

tointeja, hyvän liiketoimintasuunnitelman ja ennen kaikkea loistavan liikeidean. Joskus parhaim-

mat liikeideat syntyvät jostain asiakkaan tarpeesta, mitä ei välttämättä ole tarjolla alueella tai ei 

ole edes huomattu olevan olemassa. Niihin kannattaa aina tarttua, jos vain mahdollista.  

Koen luontomatkailun hyvin luontevana suuntana kun mietitään, mistä saisi lisää tulovirtoja maati-

lalle. Maatila on jo valmiiksi maaseudulla, missä luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Maa-

tilalla voi olla helposti hyödynnettäviä maastoja, rakennuksia tai eläimiä jo valmiiksi. Aika usein 

maatilan yrittäjillä on myös osaamista monenlaisista asioista, vaikka kouluttautuminenkaan ei huk-

kaan mene. Ennemminkin näkisin tässä ongelmana joskus yrittäjiä vaivaavan näköalattomuuden ja 

huonon uskon omiin ja yrityksen mahdollisuuksiin. Toisinaan on myös hankalaa vakuuttaa mahdol-

linen rahoittaja idean hyvyydestä, mutta tähän auttaa hyvin laskettu, mietitty ja tehty liiketoimin-

tasuunnitelma erilaisilla variaatioilla ja skenaarioilla. Maailma muuttuu ja suhdanteet sen mukana. 

Uskon, että tulevaisuudessa parhaiten pärjäävät luontomatkailuyrittäjät, jotka ovat joustavia ja ky-

kenevät uudistumaan aina uudestaan ja uudestaan ajan mukana, vastaamaan asiakkaiden uusiin 

tarpeisiin. 

Muutos vaatii paitsi taloudellista pääomaa, myös henkistä. Omasta kokemuksestani voin sanoa, 

että yrittäjän täytyy olla innostunut yrityksestään ja liikeideastaan. Se näkyy positiivisena vireenä 

asiakkaalle asti. Yrittäjän täytyy seistä oman yrityksensä ja ideologinsa takana. Kun yrittäjä on teh-

nyt ajatustyön kunnolla pohjalle ja luonut sitä kautta toimintastrategian, on helpompi tehdä kipe-

rissä tilanteissa päätöksiä eikä ole muiden vietävissä. On helppoa olla joustava, kun oma arvomaa-

ilma on selkeä ja kirkas. Innostus ja arvomaailman selkeys näkyivät jokaisen haastateltavankin 

kohdalla. 

Yrittäjyys vaatii aina rohkeutta. Täytyy kyetä selvittämään asioita, uskaltaa kysyä ja kyseenalaistaa. 

Ottaa yhteyttä erilaisiin tahoihin, kartoittaa yhteistyökumppaneita ja myös rakentaa verkostoa 

muiden alan yrittäjien kesken. Aitoa vertaistukea ei luontomatkailusta kykene antamaan kukaan 
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muu kuin toinen luontomatkailuyrittäjä. Kateus ja mustasukkaisuus eivät ole nykypäivän yrittä-

jyyttä, niistä tuntemuksista pitäisi aktiivisesti pyrkiä eroon. Pienillä paikkakunnilla, missä ei ole isoa 

veturiyritystä, täytyy ymmärtää, että yhteistyöllä pärjää yksinyrittämistä paremmin.  

Hyvin usein muutos tulee oman mielenkiinnon tai harrastuksen mukana. Tämä on innostuksen 

kohdalla hyvä asia ja yleensä muutos on mielekäs ja mielenkiintoinen. Mutta tällä on myös pari 

varjopuolta. On eri asia harrastaa kivaa asiaa kuin tehdä sitä työkseen. Toinen iso asia on jaksami-

nen. Kun etenkin alkuun tekeminen on kivaa, hämärtyy helposti raja työn ja vapaa-ajan välillä. 

Tämä saattaa joskus johtaa siihen, että vapaa-ajan osuus vähenee liikaa ja se altistaa työuupumuk-

selle. Luontomatkailualalla on usein epäsäännölliset työajat ja töissä ollaan silloin kun muut ovat 

lomalla, joten omien lomien suunnittelu ei aina ole niin luontaista tai yksinkertaista. Luontomat-

kailu työnä on epäsäännöllistä ja töitä tehdään usein loma-aikoina ja sesonkeina. On osattava 

suunnitella kalenteri vuodeksi eteenpäin, ajoitettava sinne omat lomat ja myös koettava ne niin 

tärkeiksi, että niistä pitää kiinni. Toisaalta taas, nämä asiat tuskin tulevat yllätyksenä maatilayrittä-

jille.  

Yhtenä haasteena muutoksessa on varmasti toimenkuvan muuttuminen perinteisestä maatilayrit-

täjästä asiakaspalvelijaksi. Yrittäjän täytyykin nyt markkinoida osaamistaan, palvelujaan ja tuottei-

taan itse ja kohdata asiakas henkilökohtaisesti. Tämä ei välttämättä ole heti kovin luontevaa eikä 

etenkään asiakaspalvelun tärkeyttä välttämättä ymmärretä. Haastateltavista kaikki kolme korosti-

vat sitä, että hyvin palveltu asiakas tulee uudestaan ja kertoo hyvää sanomaa eteenpäin. Markki-

noinnissa nyt viimeistään olisi otettava haltuun sosiaalinen media ja muutoinkin sähköiset viesti-

met, koska yhä enemmän ihmiset etsivät tietoa internetistä ja sen on oltava myös helposti 

saatavilla.  

Opinnäytetyö herätti jatkokysymyksiä. Muutoksen tehneitä maatiloja ei ole tilastoitu eikä luonto-

matkailupalveluja tarjoavia maatilojakaan ole listattu erikseen. Laajempi otanta olisi varmasti tuo-

nut monipuolisempia ratkaisuja muutokseen. Kiehtovaa olisi jatkaa tutkimusta seurantatutkimuk-

sena viiden vuoden päästä, jolloin voisi nähdä muutoksen vaikutukset pidemmällä aikavälillä.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Haastattelukysymykset 

1. Tausta ja historia 

a) sijainti 

b) perustamisvuosi 

c) tilan koko 

d) tuotantosuunta ennen muutosta 

e) työllistävyys 

f) koulutus 

2. Mitä palveluita/ohjelmapaketteja tilalla on nyt? 

3. Miksi tuotantosuunnan muutos/sivuelinkeino?  

4. Miksi juuri luontomatkailu/maaseutumatkailu/ohjelmapalvelu? 

5. Millainen muutos oli  

a) taloudellisesti 

b) henkisesti?  

6. Mitä muutos vaati tilalla?  

a) investoinnit  

b) avustukset 

c) kouluttautuminen 

d) viranomaiset ja lupa-asiat 

e) voitiinko hyödyntää vanhaa rakennuskantaa tai tiloja 

7. Onko muutoksella ollut vaikutusta työllisyyteen? 

8. Miten markkinoidaan? 

9. Ympäristö ja kestävä kehitys. Miten ne otetaan huomioon? 

10. Miten toiminta on muuttunut aloituksesta tähän päivään mennessä? 

a) Vastaako tämän päivän toiminta sitä, mitä alussa ajateltiin?  

b) Jos ei, niin mikä on muuttunut? 

11. Onko tuotannon muutos ollut kannattava? 

12.  Mitä muuttaisit tai tekisit toisin muutosprosessissa, jos voisit? 

13. Tulevaisuus.  

a) Mitä suunnitelmia? 

b) Millainen on näkymä 5 vuoden päähän? 

14. Mitä neuvoja antaisit maatilayrittäjälle, joka miettii tuotannon muutosta luontomatkai-

luun? 

15. Millaisena näet luontomatkailun tulevaisuuden? 


