
1. Yhteiskunnallinen yritys ja maaseutu

1.1 Mikä on yhteiskunnallinen yritys? 

Yhteiskunnallinen yritys on lähestymistapa yrittäjyyteen, jossa on vahva sosiaalinen ja 

yhteisöllinen ulottuvuus ja jossa voitot ohjataan yhteisön hyväksi. Yhteiskunnalliset yritykset 

pyrkivät luomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöön liittyviä muutoksia, eivät niinkään 

tuottamaan voittoa omistajilleen. 

Yhteiskunnallisia yrityksiä perustetaan eri syistä ja ne voivat olla yritysmuodoltaan minkälaisia 

tahansa. Ne syntyvät usein ennemminkin tarve- kuin suosiolähtöisesti ja pyrkivät vastaamaan 

paikallisen yhteisön tarpeisiin, mahdollisuuksiin ja toiminnan ajureihin. 

Tässä luvussa käsitellään yhteiskunnallisia yrityksiä sekä niiden sijoittumista ja menestymistä 

maaseudulla. 

Luvussa käsitellään esimerkkejä Euroopasta ja pyritään antamaan kuva: 

• erilaisista syistä perustaa yhteiskunnallinen yritys

• erilaisesta yritystoiminnasta

• uusista ideoista ja innostuksesta.

1.2 Yhteiskunnalliset yritykset maaseudulla 

Maaseutuyhteisöt ympäri Eurooppaa ovat samojen asioiden edessä: yhteisöt kohtaavat muun 

muassa markkinahäiriöitä, peruspalveluiden kurjistumista ja demografisia haasteita. 

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on paljon mahdollisuuksia vastata näihin taloudellisiin, sosiaalisiin 

ja ympäristöllisiin haasteisiin. 

Yhteiskunnalliset yritykset sopivat maaseudulle hyvin, sillä ne mahdollistavat paikallisen 

osaamisen hyödyntämisen, niillä pyritään vaikuttamaan paikalliseen yhteisöön ja toimimaan sen 

hyväksi. 



Alla olevassa taulukossa on muutamia esimerkkejä yhteiskunnallisista yrityksistä Euroopassa. 

Taulukossa kerrotaan, missä yritys sijaitsee, mikä on yrityksen tarkoitus ja millaista 

liiketoimintaa yritys harjoittaa. 

Esimerkkejä maaseudun yhteiskunnallisista yrityksistä 
Yrityksen 

nimi 

Sijainti Yrityksen tarkoitus Liiketoiminta 

Shetland Soap Shetlandin Työllistymismahdollisuuksia Tuottaa ylellisiä käsintehtyjä 

Company saaret, 

Skotlanti 

henkilöille, joilla on 

oppimisvaikeuksia tai 

autisminkirjon henkilöille 

saippuoita ja 

ihonhoitotuotteita 

Callander Youth 

Project Trust 

Callander, 

Skotlanti 

Harjoittelu- ja 

työllistymismahdollisuuksia 

nuorille matkailualalla 

Paikallisen nuorisohostellin ja 

kahvilan pyörittäminen 

Jura Community 

Shop 

Jura-saari, 

Skotlanti 

Ylläpitää yhteisön 

omistamaa kauppaa 

saarella 

Kaupassa on tarjolla erilaisia 

elintarvikkeita, sanomalehtiä 

ja päivittäistavaroita sekä posti 

Mobile Info Café Lahemaa, Työllistymismahdollisuuksia Matkailuinfo ja liikuteltava 

(Ökokratt OÜ) Viro paikallisille ja 

työharjoittelupaikkoja 

luontomatkailun 

opiskelijoille 

kahvilakioski 

Etelä-Viron Etelä-Viro Tarjota paikallisesti Kerää paikallisten tuottajien 

ruokaverkosto tuotettuja, tuoreita ja tuotteita ja toimittaa ne 

(Lõuna-Eesti laadukkaita elintarvikkeita suurempiin kaupunkeihin 

Toiduvõrgustik) ja tuoda yhteen pieniä 

tuottajia parantamaan 

toimintamahdollisuuksiaan 

Virossa. Asiakkaat ovat 

pääasiassa ravintoloita ja 

kahviloita. Hyvinvarusteltu 

verkkokauppa löytyy täältä: 

www.let.ee 

Made in Rosia Roșia Työllistymis- ja Naiset tuottavat ja myyvät 

Montana Montană, 

Romania 

lisätulomahdollisuuksia 

Rosia Montanăn alueen 

naisille, jotta he ja heidän 

perheensä voivat saada 

paremman elintason. 

käsintehtyjä 

merinovillatuotteita, kuten 

sukkia, hansikkaita, hattuja, 

huiveja jne. naisille, miehille 

ja lapsille. 

Comanan 

käsityöläiskylä 

(Satul 

meșteșugurilor – 
Asociația Moara 

de hârtie) 

Comana, 

Romania 

Työllistymismahdollisuuksia 

maaseudulla ja pitävät yllä 

projekteja, joilla on 

positiivisia 

ympäristövaikutuksia. 

Paikallinen käsityömyymälä, 

jossa on mm. puusepän 

työpaja, keramiikkaa, 

kudontatöitä, takomo ja 

perinteisiä vihanneksia. 

http://www.let.ee/


1.3 Yhteiskunnallisten yritysten menestyminen maaseudulla 

Yhteiskunnalliset yritykset ovat tapa tulla yhteisönä yhteen jonkin asian äärelle ja vaikuttaa 

siihen. Niillä on usein ainutkertaisia ja paikallisuuteen nojaavia ratkaisuja haasteisiin tai 

syntyneisiin mahdollisuuksiin. Yhteiskunnalliset yritykset menestyvät maaseudulla, sillä ne 

pääsevät paikallisen toiminnan ytimeen ja voivat käyttää toiminnassaan paikallista osaamista, 

verkostoja, luottamusta ja sosiaalista vastuunkantoa. 

• Suurempi luottamus, keskinäisriippuvuudet ja hyvät sosiaaliset verkostot ovat 

maaseudun ominaispiirteitä, jotka luovat myös yhteiskunnallisille yrityksille hyvän 

kasvualustan. 

• Tutkimukset osoittavat, että yhteisöt, jotka sijaitsevat paikoissa, joista on pitkä 

välimatka muualle, ovat usein yritteliäämpiä ja muutosjoustavampia, sillä ne ovat 

tietoisia siitä, että apua on kaukana ja vaikeasti saavutettavissa. 

• Tätä yritteliäisyyttä sanotaan Skotlannissa “saariston mentaliteetiksi”, jolla kuvataan 

halua ongelmanratkaisuun ja vastuunkantoon paikallisista haasteista. 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ei kuitenkaan välttämättä ole aina helppoa, eikä sillä saavuteta 

suuria voittoja tai oikopolkuja rahoituksen saamiseen. Ajan myötä voittoa todennäköisesti 

syntyy, mutta se vaatii aikaa ja sitoutumista yritystoimintaan. Yhteiskunnallinen yritys, kuten 

muutkin yritykset, saattavat alkaa tuottaa voittoa vasta vuosien päästä. 



1.4 Yhteiskunnalliset yritykset vastaamassa markkinahäiriöön, tarpeisiin ja 

mahdollisuuksiin 

Yhteiskunnallinen yritys on usein vastaus peruspalveluiden katoamiseen, markkinahäiriöön tai 

yhteisöstä syntyneeseen tarpeeseen tai mahdollisuuteen. 

Perinteinen liiketoimintamalli saattaa maaseutumaisissa tai etäällä olevissa yhteisöissä olla 

epäsopiva, sillä usein logistiikasta, matkustamisesta ja pitkistä välimatkoista johtuen 

yritystoiminta on haastavampaa. 

Lisäkustannukset muodostuvat usein tavallisille yrittäjille liiketoiminnan esteeksi. 

Yhteiskunnallinen yritys voi olla tapa säilyttää peruspalvelut alueella. Yhteisön toimiessa 

yhteisen päämäärän eteen parannetaan myös sen kestävyyttä ja hyvinvointia. 

Yhteiskunnallisten yritysten on tarkoitus tuottaa voittoa, kuten tavallistenkin yritysten, 

mutta suurempana tavoitteena on vaikuttaa paikallisesti, ei niinkään kasvaa, kuten 

perinteisten yritysten. 

Yhteiskunnalliset yritykset, jotka tarjoavat palveluita (kuten esimerkiksi 

tankkausmahdollisuuden) tai hallinnoivat omistuksiaan (kuten tarjoavat 

luontopolkuja metsässä) eivät useinkaan tuota voittoja, vaan ovat olemassa 

yhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi. Paikalliset voivat sitoutua näiden 

yritysten toimintaan vahvasti, sillä he ymmärtävät niiden arvon. 

Tästä syntyy yhteisön tapa ostaa paikallisilta, jotta alueellista toimintaa voidaan 

ylläpitää ja alueen elävyyttä ja tulevaisuutta varmistaa. 



1.5 Esimerkit 

Appin Community Co-operative (englanniksi) 

Kyläkaupalla on merkittävä rooli Appinin yhteisölle Skotlannin maaseudulla maaseudun 

yhteisölle: Appin Community Co-operative 

• Kyläkaupasta voi lukea lisää täältä: Appin website.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin opas kylätoimijoille yhteiskunnallisesta 

yrittäjyydestä: 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – Uusia tuulia maaseudun palvelutuotantoon 

yhteiskunnallisen yrityksen keinoin? 

Meillä on idea -opas 

Opas yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä: moi_opas (meillaonidea.fi) 

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2020/09/Appin-Community-Co-op-Case-Study.pdf
https://www.appin.scot/community-coop/intro
https://www.appin.scot/community-coop/intro
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Community-Guide-Finland.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Community-Guide-Finland.docx
https://www.meillaonidea.fi/sites/default/files/aineisto/moi_opas_b5_web.pdf
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