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Kädessäsi on Helsingin yliopiston Ruralia-ins-
tituutin tiedotuslehden, Ruralian, ensimmäinen 
numero. Ruralia-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuo-
dessa, ja se korvaa aiemmin ilmestyneet Mikke-
lin ja Seinäjoen yksiköiden lehdet – Ekoyliopiston 
ja Uudistuvan Maaseudun.

Ruralia kertoo Ruralia-instituutin tekemisistä: 
tutkimuksesta, opetuksesta, koulutuksesta, kehit-
tämistoiminnasta ja julkaisuista. Se kertoo myös 
tekijöistä: tutkijoista, opettajista ja hankkeiden 
toteuttajista. Lehti valottaa työn tuloksia: vaiku-
tuksia maaseudun ihmisten elämässä, työssä ja 
yritystoiminnassa, se kertoo opiskelijoiden saa-
vutuksista ja esittelee tutkijoiden ja kehittäjien 
aikaansaamia läpimurtoja. Kerromme tuloksista 
myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaidemme 
suulla. Emoyliopistoakin teemme tutuksi.

Ruralia-instituutin rikkaus on toimia kahdella 
paikkakunnalla: Mikkelissä ja Seinäjoella. Rura-
lia on kuitenkin yksi Helsingin yliopiston erillis-
laitos, ja vaikka se toimii kahdella paikkakunnalla 
ja osallistuu aktiivisesti sijaintimaakuntien kehit-
tämiseen, sen toiminta on myös valtakunnallista 

ja kasvavassa määrin kansainvälistä. Siksi vah-
vistamme Ruralia-instituutin yhtenäistä identi-
teettiä.

Ruralia-instituutin yhteiskunnallisena tehtä-
vänä on maaseudun elinkeinojen ja elinolojen 
kehittäminen – maaseudun elinvoimaistaminen, 
maaseudun aseman vahvistaminen ja maaseudun 
tulevaisuuden mahdollisuuksien haltuunotto. 
Ruralia-instituutti toimii pääosin täydentävällä 
rahoituksella. Se on kuitenkin haastettu valtion-
hallinnon tuottavuustalkoisiin ja rakenteiden 
kehittämiseen: tavoitteena on muun muassa pääl-
lekkäisyyksien poistaminen, yhteistyön lisäämi-
nen, verkostomaisen toiminnan vahvistaminen, 
hallintorakenteiden uudistaminen ja vaikutta-
vuuden lisääminen.

Meidän kauttamme emoyliopisto kantaa yhteis-
kuntavastuutaan suomalaisesta maaseudusta.
Seuraavien kolmen vuoden (2007–2009) tavoi-
teohjelmana on aikaansaada mahdollisimman 
yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen toiminta-
rakenne, joka auttaa rakentamaan Ruralia-insti-
tuutista tieteelliseen tutkimukseen perustuvan 

vahvan kansallisen maaseutuosaamisen keskitty-
män, maaseutututkimuksen tekijän ja maaseudun 
kehittäjän. Ruralia-instituutti toimii jatkossakin 
alueellisella, valtakunnallisella ja kansainväli-
sellä tasolla. Luotettavan osaamisen ja innova-
tiivisen työotteen kautta haluamme aikaansaada 
muiden toimijoiden kanssa sellaista vastavuo-
roista kumppanuutta ja yhteiskunnallista vaikut-
tavuutta, jota perustajamme ja yhteiskuntamme 
meiltä odottavat. 

Pirjo Siiskonen
johtaja, professori

Ruralia-instituutin vahvuutena yliopiston ja 
yhteiskunnan vuorovaikutus

Ruralia-instituutin yhteiskunnal-

linen vuorovaikutus todettiin 

vahvaksi Helsingin yliopiston 

kansainvälisessä tutkimuksen 

arvioinnissa. Osoituksena vuo-

rovaikutuksesta ovat aktiivinen 

osallistuminen maaseudun kehit-

tämisohjelmiin, julkaisutoiminta 

sekä instituutin kansallinen ja 

kansainvälinen yhteistyö. 

Kansainväliset asiantuntijat 

arvioivat Ruralia-instituutin 

toimintaa osana Helsingin yli-

opiston tutkimuksen arvioin-

tia. Instituutin toiminta-aloista 

– tutkimuksesta, opetuksesta, 

kehittämistoiminnasta ja koulu-

tuksesta – arvioinnin kohteena 

olivat tutkimus ja toimintakon-

septi vuosina 1999–2004. 

”Ruralia-instituuttia arvioitiin nyt 

ensimmäistä kertaa. Parhaillaan 

instituutille ollaan laatimassa 

tavoiteohjelmaa vuosille 2007–

2009 liittyen Helsingin yliopiston 

strategiaprosessiin. Syyskuussa 

valmistuvan tavoiteohjelman 

laatimisessa tullaan ottamaan 

huomioon arvioinnissa esitetyt 

suositukset”, johtaja, professori 

Pirjo Siiskonen sanoo.

Arvioinnin mukaan Ruralia-insti-

tuutilla on yhteiskunnallinen teh-

tävä, joka on merkityksellinen 

Helsingin yliopiston kolmannen 

tehtävän, yhteiskunnallisen vuo-

rovaikutuksen, kannalta. Popula-

risoitujen julkaisujen ja artikkelien 

määrä on yksi osoitus vuorovaiku-

tuksesta ja toiminnan tiedottami-

sesta julkisuuteen. Ruralia-insti-

tuutin vahvuutena pidetään myös 

sitoutunutta ja ammattitaitoista 

henkilöstöä. Lisäksi vahvuuksina 

mainitaan toiminta verkostoissa, 

kytkeytyminen ruohonjuuritason 

toimintaan, monitieteisyys, EU:n 

rahoittamien projektien tunte-

mus sekä yhteistyö eri yliopisto-

jen kanssa. Arvioijat näkevät, että 

tulevaisuudessa Ruralia-instituu-

tin toiminnan yhteiskunnallinen 

merkitys säilyy vähintäänkin en-

tisellään tai kasvaa.

PAINOTUSTA 

TUTKIMUKSEN SUUNTAAN

Kehittämiskohteena mainitaan 

tieteellisten yhteistyösuhteiden 

tehokkaampi hyödyntäminen. 

Arvioijat kehottavat vahvista-

maan yhteyksiä Helsingin yli-

opiston tiedekuntiin ja muihin 

yliopistoihin, mutta myös lisää-

mään yhteistyötä Ruralia-insti-

tuutin Mikkelin ja Seinäjoen yk-

sikköjen välillä kriittisen massan 

kasvattamiseksi.

Ruralia-instituutin tulisi arvioi-

jien mukaan syventää monitie-

teistä tutkimustaan. Arvioinnis-

sa kehotetaan hyödyntämään 

eri tieteenalojen metodologisia 

vahvuuksia esimerkiksi taloustie-

teissä, markkinoinnissa ja maan-

tieteessä sekä harkitsemaan 

kvantitatiivisen tutkimuksen 

lisäämistä. Lisäksi kannustetaan 

tutkimusyhteistyöhön metsätie-

teellisen tutkimuksen kanssa. 

”Arvioinnin perusteella tarvetta 

olisi suunnata toimintaa enem-

män tutkimuksen suuntaan. 

Tätä harkitaan suunniteltaessa 

tulevien kolmen vuoden toimin-

taa”, Seinäjoen yksikön johtaja, 

professori Sami Kurki arvioi.

Tulevaisuuden haasteena on 

kehittää monitieteistä lähes-

tymistapaa Ruralia-instituutin 

tutkimustoiminnassa. Samoin 

tohtorikoulutusta tulisi vahvistaa 

ja laajentaa. Arvioijat ennustavat 

tutkimusrahoituksen tason pysy-

vän entisellään, vaikka sen saa-

minen muun muassa EU:n rahoi-

tuslähteistä saattaa vaikeutua. 

Lisätietoja

Tutkimuksen arviointi on luet-

tavissa kokonaisuudessaan Ru-

ralia-instituutin www-sivustolta 

(www.helsinki.fi/ruralia).

Yhteistyötä Puolan  
tiedeakatemian kanssa 

Ruralia-instituutti on sopinut 

tutkimusyhteistyöstä Puolan 

tiedeakatemiaan kuuluvan maa-

seudun ja maatalouden kehittä-

misinstituutin kanssa. Seinäjoen 

yksikkö ja IRWiR PAN -instituutti 

tutkivat Puolan uuden maatalo-

us- ja maaseutupolitiikan vaiku-

tuksia. Maaseudun tutkimusta 

ja kehittämistyötä tekevien 

instituuttien yhteistyösopimus 

on kolmivuotinen.

Tutkimusyhteistyö koskee ta-

loustieteen yleisen tasapainon 

simulointimallien soveltamista 

puolalaiseen tilastoaineistoon.  

IRWiR PAN -instituutti puoles-

taan huolehtii Puolan tilastoai-

neiston käsittelystä ja tämän 

aineiston soveltamisesta tutki-

muskäyttöön.

Kulttuurirahaston 
apurahoja väitös-
kirjantekijöille

Suomen kulttuurirahasto on 

myöntänyt Etelä-Savon rahas-

tosta mikkeliläiselle maa- ja met-

sätaloustieteiden maisteri Ulla 

Holmalle 7000 euron apurahan.  

Holma tutkii Ruralia-instituutissa 

luomukanojen hyvinvointia.

Filosofian maisteri Birgitta Par-

tanen Mikkelistä sai erikoisluon-

nontuotteisiin ja erikoiskasveihin 

liittyvien jatko-opintojen suorit-

tamiseen ja väitöskirjatyöhön 

Kulttuurirahastolta 8000 euron 

apurahan.

Webanet tuo 
tutkimusta verkkoon

Seinäjoen yliopistokeskuksessa 

kehitetään tutkimustiedottamis-

ta internetissä. Webanet-hank-

keessa tuotetaan tämän vuoden 

aikana uusi verkkotiedottamisen 

väline. Tutkimustiedottamisessa 

verkossa hyödynnetään multi-

mediaa – muun muassa videota, 

ääntä, kuvia ja esitysmateriaale-

ja. Hankkeen toteuttamisesta ja 

kehittämistyöstä vastaa Ruralia-

instituutin Seinäjoen yksikkö. Yh-

teistyökumppanina on Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu.

Webanet hanketta rahoittavat 

Seinäjoen yliopistokeskus ja Sei-

näjoen seudun aluekeskusohjel-

ma.  

Osuustoiminnan 
nousu näkyy  
tutkimuksessakin 
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Maaseudulla ja kaupungissa toimivien pienyrittäjien käsitykset yritystoiminnan yhteiskuntavas-
tuusta eivät suuresti eroa toisistaan. ”Leimaa antavaa on pikemminkin arvomaailmojen saman-
kaltaisuus”, tutkija Merja Lähdesmäki sanoo.

sidosryhmien edut huomioon. Yrittäjillä 
on selkeä näkemys siitä, että vastuulli-
suus koituu sidosryhmien ja ennen kaik-
kea yrityksen taloudelliseksi hyödyksi.” 

YHTEISKUNTAVASTUU 

YMMÄRRETTIIN VELVOITTEIDEN 

HOITAMISEKSI

 
Yleisesti ottaen yhteiskuntavastuun käsite 
osoittautui pienyrityksissä epäselväksi. 
Pienyrittäjät kytkivät yhteiskuntavastuun 
lainsäädännössä yritystoiminnalle asetet-
tujen velvollisuuksien hoitamiseen, kuten 
suoriutumiseen veroista ja maksuista. 
Tästä johtuen käsite ymmärrettiin tyypil-
lisesti pikemmin pienyrittäjän toimintaa 
rajoittavaksi kuin vapaaehtoiseksi, kilpai-
lukykyä parantavaksi asiaksi. ”On syytä 
ottaa huomioon, ettei yhteiskuntavastuun 
käsite tarkoita pienyrittäjälle välttämättä 
samaa kuin sen oletetaan merkitsevän 
julkisessa keskustelussa. Jos käsitteen 
sisältöä ei selvennetä, sen kytkeytyminen 
vain taloudellisiin velvoitteisiin saattaa 
aiheuttaa kielteisiä reaktioita”, Lähdes-
mäki sanoo. Sen sijaan yrittäjien pohties-
sa laajemmin toimintaansa ja menestymi-
sensä edellytyksiä sidosryhmien merkitys 
ja samalla vastuu erityisesti asiakkaita, 
työntekijöitä ja paikallisyhteisöä kohtaan 
nousi selvästi esiin. Tärkeinä vastuullisen 
toiminnan kohteina nähtiin lisäksi yrittä-
jän perhe ja tavarantoimittajat. 
 Vastuullinen toiminta suhteessa pien-
yrityksen keskeisiin sidosryhmiin koettiin 
ensijassa taloudellisesti järkevänä liike-
toimintana. Siitä hyötyvät sekä sidos-
ryhmät että yritys. Vastuullisuus nähtiin 
myös kilpailukeinona mutta sitä ei tuotu 
kunnolla esiin. ”Pienyrittäjiltä puuttuivat 
keinot ja halu viestiä vastuullisuudesta 
sidosryhmille, mikä edelleen vahvistaisi 
vastuullisuutta kilpailukeinona. Pienyri-
tysten kehittämisessä tulisikin pohtia, 
millaisia keinoja viestimiseen voitaisiin 
käyttää. Tässä tulee ottaa huomioon pien-
yritysten resurssit  ja niiden usein varo-
vainen asenne markkinointiin.”

Monessa tapauksessa vastuuseen motivoi 
ajatus siitä, että toimimalla tietyllä tavalla 
yritys voi odottaa vastaavankaltaista toi-
mintaa myös sidosryhmiltään. Tutkimus 
toi esiin, että ellei pienyrittäjä tunne pai-
kallisyhteisön ottavan vastuuta yritysten 
toimintaedellytyksistä, yrittäjä ei myös-
kään pidä tärkeänä vastuullisuutta suh-
teessa paikallisyhteisöön. Tämä ilmeni 
esimerkiksi siinä, kuinka sitoutunut yritys 
oli toimimaan tietyllä paikkakunnalla.

YRITTÄJYYSKULTTUURI 

YHTENEVÄINEN MAASEUDULLA 

JA KAUPUNGISSA 

Maaseudulla ja kaupungissa toimivien 
pienyrittäjien käsitykset yritystoiminnan 
vastuusta eivät tutkimuksen mukaan suu-
resti poikkea toisistaan. Voidaan olettaa, 
että suomalainen yrittäjyyskulttuuri on 
yhteneväinen maaseudulla tai kaupun-
gissa toimivien yritysten välillä. Irtisano-
mistilanteissa maaseudun ja kaupunkien 
pienyritysten välille syntyi kuitenkin 
selkeä ero. Maaseudun vähäisemmät työl-
listymismahdollisuudet aiheuttavat sen, 
että maaseudun pienyrittäjille irtisanomis-
päätös on erityisen raskas ja vaikea tehdä. 
Muuten erot pienyritysten yhteiskuntavas-
tuussa syntyvät todennäköisesti eri toimi-
alojen kuin yritysten maantieteellisen si-
jainnin perusteella. ”Tulosten perusteella 
voidaan olettaa, ettei yrittäjyyskulttuurilla 
ole suurtakaan eroa maaseudun ja kaupun-
gin välillä. Leimaa antavaa on pikemmin-

kin arvomaailmojen samankaltaisuus.” 
Vaikka korostettiin taloudellista menes-
tystä, voiton maksimointi ei kuitenkaan 
osoittautunut pienyritysten keskeiseksi 
tavoitteeksi.  Pyrkimys mahdollisimman 
suureen voittoon liitettiin usein sosiaa-
lisesti ei-toivottavaan liiketoimintaan, 
jonka uskottiin olevan tuhoisaa yritys-
toiminnan jatkuvuudelle. Näiden kahden 
arvon ollessa ristiriidassa keskenään jat-
kuvuudelle asetettiin suurempi painoarvo. 
Jatkuvuuden turvaamisen edellytyksenä 
nähtiin sellainen liiketoiminta, jossa si-
dosryhmien odotukset tulevat mahdol-
lisimman hyvin otetuiksi huomioon. 
 Vastuukysymyksiä pohdittiin yleisim-
min suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöi-
hin. Vastuussa asiakkaita kohtaan pien-
yrittäjät muodostivat yhtenäisen ryhmän, 
ja vastuu merkitsi vastaamista asiakkai-
den odotuksiin. ”Yrittäjät korostivat vas-
tuullisuuden konkretisoimista. Vastuulli-
suuden tulee näkyä yrityksen teoissa ja 
arkipäivän toimissa.” Eroja pienyrittäji-
en välille syntyi keskusteltaessa vastuus-
ta työntekijöitä kohtaan. Suurelle osalle 
pienyrittäjistä tämä oli ensisijassa vas-
tuuta työsuhteen jatkuvuudesta ja palkan 
maksusta. Jotkut pienyrittäjät kokivat 
olevansa vastuussa myös työntekijöiden 
yleisestä hyvinvoinnista työpaikalla. 
 Tutkimuksen ”Yrityksen yhteiskunta-
vastuun käsite pienyrityksissä – kilpailu-
valtti vai kilpailun este?” rahoitti maa- ja 
metsätalousministeriön maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmä.

Yritysten yhteiskuntavastuu kiinnos-
taa ja siitä käydään julkista keskustelua 
varsinkin yritysten saneeraustilanteissa. 
Mielenkiinto niin yhteiskuntavastuuta 
koskevassa keskustelussa kuin tutkimuk-
sessakin kohdistuu kuitenkin pääasias-
sa suuriin yrityksiin pienten yritysten 
saadessa vain vähän huomiota. Tutkija 
Merja Lähdesmäen mukaan tutkimus-
tuloksia suurten yritysten yhteiskuntavas-
tuusta ja eettisyydestä ei voi kuitenkaan 
siirtää suoraan koskemaan pienyritys-
kenttää. ”Yhteiskuntavastuun käsite on 
osattava sijoittaa oikeaan yhteyteensä, 
koska eri kokoisilla yrityksillä on yhteis-
kuntavastuusta hyvin erilaiset käsitykset. 
Pienyritykset eivät ole miniatyyrikoossa 
toimivia suuryrityksiä.”
 Lähdesmäki tarkasteli pienyritysten 
yhteiskuntavastuullisuutta tutkimuk-
sessaan ”Yrityksen yhteiskuntavastuun 
käsite pienyrityksissä – kilpailuvaltti vai 
kilpailun este?”. Tutkimuksessa selvitet-
tiin haastattelemalla alle 50 työntekijää 
työllistäviä pienyrittäjiä, mitä yhteis-
kunnallisesti vastuullinen liiketoiminta 
merkitsee, kenelle yritykset kokevat ole-
vansa vastuullisia ja eroavatko pienyrit-
täjien näkemykset toisistaan maaseudulla 
ja kaupungissa. Haastatteluihin osallistui 
25 pienyrittäjää, jotka toimivat elintarvi-
kealalla tai olivat liike-elämälle palveluja 
tuottavia tietotyöyrittäjiä Pohjois-Karja-
lassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Uudella-
maalla. 
 Yhteiskuntavastuullinen liiketoiminta 
nähtiin taloudellisena menestyksenä, joka 
muodostuu ennen kaikkea asiakastyyty-
väisyydestä, asiakkaiden ja työntekijöiden 
lojaalisuudesta ja luottamuksellisista si-
dosryhmäsuhteista. Lähdesmäen mukaan 
pienyritysten toimintaa voi siksi luonneh-
tia valistuneen itsekkyyden sävyttämäk-
si, jossa ensisijainen motiivi on yrityksen 
edun ajaminen mutta jossa kuitenkin ote-
taan samalla huomioon sidosryhmien edut. 
”Valistuneella itsekkyydellä tarkoitan sitä, 
että vaikka pienyrittäjä pyrkii ensisijassa 
ajamaan yrityksen etua, hän ottaa samalla 
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Teksti Jari Eloranta | Kuva Juha Kullas

Pienyrityksen 

yhteiskuntavastuu 

on valistunutta 

itsekkyyttä

Pulkkinen. Ohjelmassa oli lisäksi yrittä-
jäkavalkadi ja revyyteatteria. 
Toimintansa aikana Mikkelin Seudun 
Uusyrityskeskus ry DYNAMO on aut-
tanut alkuun 333 uutta yritystä ja luonut 
alueelle 424 uutta työpaikkaa. Vuonna 
2005 perustettujen yritysten määrä oli 111 
ja ne työllistivät 137 henkilöä. Yrityksis-
tä 43 oli naisten perustamia. Yhdistyksen 
kautta aloittaneiden yritysten markkina-
osuus kaikista perustettavista yrityksistä 
Mikkelissä on noin 50 prosenttia. 
Suurena apuna on ollut uusyrityskeskuk-
sen toimintamalli, jossa jäsenyritykset ja 
-yrittäjät antavat oman panoksensa alka-

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry 
DYNAMO 5-vuotias

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry 
DYNAMO on vakiinnuttanut aseman-
sa alkavien yrittäjien neuvontapisteenä. 
Viisivuotisen toimintansa kunniaksi Mik-
kelin Seudun Uusyrityskeskus ry DYNA-
MOn asiakkaille, jäsenille ja sidosryhmil-
le järjestettiin seminaari ja ohjelmalliset 
iltamat maaliskuun lopulla Konsertti- ja 
kongressitalo Mikaelissa Mikkelissä. 
Seminaarissa Finnveran toimitusjohtaja 
Pauli Heikkilä luotasi suomalaisten yri-
tysten haasteita tulevaisuudessa. Tilai-
suudessa palkittiin Etelä-Savon Vuoden 
Uusyrittäjä Juhan Asennus Ky, jonka 
toimitusjohtaja ja pääomistaja on Juha 

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry DYNAMO 
on auttanut yli 300 yrityksen liikkeelle lähtöä.  
DYNAMOn toimitusjohtajana työskentelee Pek-
ka Teittinen.
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vien yrittäjien käyttöön. ”Lähtökohta DY-
NAMOn toiminnassa on ennen kaikkea 
se, että alkavista yrityksistä tulee kannat-
tavia yrityksiä”, DYNAMOn toimitusjoh-
taja Pekka Teittinen toteaa.
Mikkelin seudun uusyrityskeskustoiminta 
on Mikkelin seudun yritysten, Mikkelin 
seudun liiton ja Euroopan Sosiaalirahas-
ton rahoittama kumppanuushanke, jota 
hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutti. 
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Pekka Teittinen, 
015 202 3387, 044 590 6830
pekka.teittinen@helsinki.fi

Tehtävänä alueellinen kehittäminen  

Ruralia jatkaa  
ALUKE-koulutusta syksyllä

Marski kunnioitti läsnäolollaan ensimmäisen 
Aluekehittämisen asiantuntijaksi -ohjelman 
päätöstilaisuutta. ALUKE-merkin saa Mali 
Soininen.

Alueellisen kehittämisen merkitys yhteis-
kunnassa on jatkuvasti nousussa. Sen ta-
voitteet perustuvat lainsäädäntöön. Alue-
kehittäminen on annettu yhä useamman 
organisaation tehtäväksi, joten alueke-
hittämistehtävät kuuluvat yhä useamman 
työntekijän työnkuvaan. 
Aluekehittämisen tarkoituksena on mm. 
luoda edellytyksiä elinkeinotoiminnan 

kehitykselle sekä parantaa väestön elin-
oloja. Päämääränä on tasapainoinen alue-
rakenne. 
Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö on 
järjestänyt teemasta pitkäkestoista kou-
lutusta. Ensi syksynä on alkamassa uusi 
erikoistumisohjelma, joka edistää ja luo 
valmiuksia opiskelijoiden ammatillisen 
asiantuntijuuden kehittymiselle alueke-

hittämisen ja aluepolitiikan sisältöalueil-
la. Ohjelmavastaavana toimii kehittämis-
päällikkö Manu Rantanen.

Lisätietoja 
Kehittämispäällikkö Manu Rantanen
044 525 5890
manu.rantanen@helsinki.fi
www.aluke.fi

Teksti Manu Rantanen   |  Kuva Vesa Rouhiainen

Maaseudun pienyrityksiltä 
puuttuu ICT-tietotaitoa 
Maaseudulla pienyrityksiltä puuttuu val-
miuksia hyödyntää informaatioteknologi-
an mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. 
Teknologiaa kehitetään ja sitä on yrityk-
sille tarjolla, mutta yritykset eivät ole 
samassa tahdissa valmiita hyppäämään 
uuden teknologian käyttäjiksi. Ensin olisi 
pystyttävä kuromaan umpeen sosiaalinen 
ja kulttuurinen kuilu informaatioteknolo-
gian hyödyntämisessä. 
 Maaseudun pienten yritysten ja 
maatilojen menestymisen edellytyksinä 
korostuvat yhä selvemmin kyky löytää 
ja hyödyntää tehokkaasti liiketoiminnan 
kannalta olennaista tietoa. Erityisesti syr-
jäisellä maaseudulla, missä välimatkat 
muun muassa neuvojatahoihin ja tiedon-

tuottajiin ovat pitkät, informaatioteknolo-
gia tarjoaa mahdollisuuden kompensoida 
välimatkojen aiheuttamat haitat. Ongel-
mat liittyvät monesti käyttökulttuuriiin 
ja siihen, että käyttäjät eivät ole valmiita 
ottamaan uutta teknologiaa käyttöön. 
 ”Teknologia kehittyy nopeammin 
kuin käyttäjien valmiudet. Sovelluksia ei 
tunneta yrityksissä tai yrityksen mahdolli-
suuksia hyödyntää informaatioteknologi-
aa toiminnassaan ei ole tunnistettu. Myös 
sovellusten käyttöön tarvittavaa osaamis-
ta puuttuu”, projektipäällikkö Anne Ma-
tilainen sanoo. 
 Informaatioteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia maaseudun pienyri-
tyksille tarkasteltiin Oulussa huhtikuun 

alussa järjestetyssä kansainvälisessä se-
minaarissa, jonka järjesti RuBIES (Rural 
Business Information Exchange System) 
-hanke. Puheenvuoroissa kuultiin yhdek-
sästä eri maasta asiantuntijoiden esityksiä, 
jotka yhdistivät tutkimusta, kehittämistoi-
mintaa ja toimintaa yrityksissä. 
 ICT – Tools for Providing Informati-
on, Advice and Services for Rural SMEs? 
-seminaarin järjesti RuBIES-hanke yh-
teistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja 
muiden kansallisten kumppanien kanssa. 
RuBIES-hankkeen tavoitteena on tukea 
maaseutuyrityksiä pääsyssä liiketoimin-
nan kannalta tärkeän informaation lähteil-
le ja edistää tieto- ja viestintäteknologian 
sovellusten käyttöä. Hanketta rahoitetaan 

Interreg IIIB Pohjoinen Periferia -ohjel-
masta. Hankkeen koordinaattori on Scot-
tish Agricultural College Skotlannista. 
Suomessa hankkeesta vastaava partneri 
on Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikkö. 
Muut osapuolet ovat Hushållningsällska-
pet Jämtland ja Norrbotten Ruotsista sekä 
UD-project Islannista. Hanke päättyy 
syyskuussa 2006. 

Lisätiedot
Projektipäällikkö Anne Matilainen
puh. 050 5240 814
anne.matilainen@helsinki.fi
Seminaarin kotisivut: 
www.helsinki.fi/ruralia/seinajoki/rubies
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suurin osa tutkijakoululaisista työsken-
telee projektirahoituksella tai tutkijana 
MTT Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskuksessa. Kaksi tutkijakoulu-
laista työskentelee Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin Mikkelin yksikössä.
 Väitöskirjoja tehdään esimerkiksi 
viljelijöiden asenteista eläinten hyvin-
vointia kohtaan, eläinpolitiikasta, hevo-
sen kulttuurisesta merkityksestä, lehmän 
hyvinvoinnin mittausteknologioista, eri 
hiirikantojen stressivasteista, vasikoiden 
juottomenetelmistä ja unesta, eläinten 
hyvinvointia koskevan tiedon mahdol-
lisuuksista ja rajoista, kananpoikasten 
orrenkäytön oppimisesta sekä minkkien 
ryhmäkasvatuksesta.

Lisätietoja
Tutkijakoulun koordinaattori 
FT Satu Raussi
044 301 0563, satu.raussi@helsinki.fi

K

Karhua ja ilvestä siedetään 
kunhan ihmisarkuus säilyy

Kansalaisten sekä luonnonkäytön ja 
riistanhoidon asiantuntijoiden näkemyk-
siä karhuista ja ilveksistä on selvitetty 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
tutkimuksissa Seinäjoella. Tutkimuksis-
sa tarkastellaan tavoitteita ja odotuksia, 
joita paikallisella ja kansallisella tasol-
la on karhu- ja ilveskannan kasvusta ja 
levittäytymisestä. Tuloksia on käytetty 
pohjana laadittaessa Suomen karhu- ja 
ilveskannalle hoitosuunnitelmat.
 Kasvava karhujen määrä koettelee 
paikoin kansalaisten sietokykyä. On-
gelmiksi koetaan haitat maa- ja metsä-
talouselinkeinolle ja ihmisten kokema 
karhupelko. Ilveksen osalta sietokynnys 
on jo ylittynyt. Lähes täysi yksimielisyys 
vallitsee kasvaneen kannan säätelemises-
tä ja puuttumisesta niin sanottuihin ilves-
tihentymiin. Yhtä mieltä ollaan karhun ja 
ilveksen ihmisarkuuden ylläpitämisestä, 
pihapiireissä vierailevien petojen poista-
misesta ja vahinkojen korvaamisesta täy-
simääräisesti ilman omavastuuta. Myös 
lisää luotettavaa petotiedotusta kaiva-
taan.
 Karhu- ja ilveskannan hoidossa huo-
lestuneisuus koskee hallintoa, suojelua ja 
pyyntilupapolitiikkaa. Euroopan unionin 
luontodirektiivin mukaan karhu ja ilves 
ovat rauhoitettuja ja niiden rauhoitukses-
ta saa poiketa vain yksittäistapauksissa ja 
tiettyjen perusteiden toteutuessa. Vastuu 
riista-asioista kuuluu maa- ja metsätalo-
usministeriölle, joka säätelee metsästystä 
ja pyyntimääriä. Päätäntävallan karhu- ja 
ilveskantojen hoidossa pelätään yhä laa-
jemmassa mitassa luisuvan pois paikalli-
selta ja kansalliselta tasolta. Ratkaisuvalta 
kannanhoidossa ja pyyntilupapolitiikassa 
haluttaisiin pitää lähellä niitä ihmisiä, 
joiden elämään karhut ja ilvekset vaikut-
tavat. 
 ”Ilveksiä ja ihmisiä” sekä ”Kansa-
laisten karhukannat” -tutkimuksiin tie-
dusteltiin kansalaisten, luonnonkäytön ja 
-hoidon järjestöjen ja riistanhoidon asian-
tuntijoiden näkemyksiä. Aineisto koostuu 
noin tuhannen henkilön kannanotoista, 
jotka saatiin kyselyillä, haastatteluilla 
ja kuulemistilaisuuksissa. Tutkimukset  

tehtiin maa- ja metsätalousministeriön 
tilauksesta pohjaksi hoitosuunnitelmien 
laadinnalle karhu- ja ilveskannalle. Hoi-
tosuunnitelmaluonnokset luovutettiin mi-
nisteriölle helmikuussa. 

KARHUNPYYNNIN JATKAMISTA 

PIDETÄÄN TARPEELLISENA

Kansalaisten karhukannat -tutkimuk-
sen mukaan karhu voi Suomessa hyvin 
ja karhua kunnioitetaan osana Suomen 
luonnon monimuotoisuutta. Karhujen 
nykyistä määrää pidetään yleisesti ottaen 
sopivana. Vuoden 2004 arvion mukaan 
Suomessa oli 810 karhua, joista suurin 
osa asusti Itäisen Suomen ja Sisä-Suomen 
kannanhoitoalueilla. Tutkimuksessa vaati-
muksia karhujen vähentämiseksi esitettiin 
ainoastaan tiheimmän kannan alueelta. 
Eri intressitahoista kannan vähentämistä 
esittivät useimmin maa- ja metsätalous-
elinkeinojen edustajat. Karhukannan kas-
vattamista puolestaan toivoivat pääasiassa 
ympäristöviranomaiset ja luonnonsuoje-
lujärjestöjä edustaneet tahot.
 Karhujen aiheuttamien ongelmien 
hoidossa ratkaisuiksi nähdään toimiva va-
hinkojen korvausjärjestelmä, vahinkojen 
ennalta ehkäisy, karhujen ihmisarkuuden 
säilyttäminen ja petotiedotus. Ravintoa 
hankkiessaan karhu aiheuttaa lähinnä 
poro-, mehiläis-, kotieläin- ja viljelysva-
hinkoja, joiden korvaamisessa on  vahin-
kotapauskohtainen 250 euron omavastuu. 
Ihmisten karhupelkojen hallinnassa kar-
hujen ihmisarkuuden ylläpidon lisäksi 
päteväksi keinoksi koetaan tiedotus ja 
valistus. Samoin kannanseurantaa ja tut-
kimusta halutaan ylläpitää ja kehittää.
 Asiantuntijat sekä luonnonkäytön 
ja -hoidon eri sidosryhmät ylläpitäisivät 
karhujen ihmisarkuutta metsästyksellä. 
Mitkään tutkimukseen osallistuneet tahot 
eivät ehdottaneet karhunpyyntiä koko-
naan lopetettavaksi. Yleisesti vastaajat 
toivoivat nykymuotoista pyyntilupiin pe-
rustuvaa metsästystä. Luonnonsuojelu-
järjestöjä edustaneista maakunnallisista 
vastaajista valtaosa ehdotti vain häiriötä 
aiheuttavien karhujen pyyntiä. Viime 

sen piiriin aiheuttaen kotieläin- ja koi-
ravahinkoja. Tällaiset pihapiirin tulevat, 
kotieläinvahinkoja aiheuttavat ja ihmistä 
pelkäämättömät ilvekset haluttaisiinkin 
lähes yksimielisesti metsästää. Jos ilves 
aiheuttaa vahinkoja, korvauksessa on 
omavastuu, jonka suuruus on 250 euroa 
kalenterivuotta kohti. Yhteisymmärrys 
eri tahojen välillä vallitsi siitä, että tämä 
omavastuuosuus vahingoista tulisi poistaa 
ja vahingonkorvauksen olisi oltava täysi-
määräinen.
 ”Ilves ei pelota ihmisiä, mutta sen ai-
heuttamat vahingot harmittavat. Häirik-
kökäyttäytymisen määrittelyssä tärkein 
tekijä on toistuvuus, eli toistuvasti vahin-
koja aiheuttavat ja pihapiireissä vieraile-

seitsemän vuoden aikana on vuosittain 
kaadettu keskimäärin 84 karhua. 
 ”Karhun ja ihmisen yhteiselon edelly-
tyksenä korostettiin asiallista tiedotusta ja 
metsästystä. Nämä kaksi tekijää nousivat 
rinnakkaiseloa koskevista kannanotoista 
omaan luokkaansa”, projektipäällikkö 
Sakari Mykrä sanoo.

RUNSASTUNUT ILVESKANTA 

KOETTELEE SIETOKYKYÄ

Nykyistä ilveskantaa voidaan tutkimuk-
sen mukaan pitää elinvoimaisena. Vuoden 
2004 minimikanta-arvio oli 1050–1100 
ilvestä. Vuosina 1999–2005 kaadettiin 
poikkeusluvilla vuosittain keskimäärin 
51 ilvestä. Yleisesti ottaen ollaan sitä 
mieltä, ettei runsastunutta ilveskantaa 
tarvitsisi enää tiukasti suojella. Ilveskan-
taa toivotaan pienennettävän etenkin alu-
eilla, joilla ilvesten määrä ja pentutiheys 
ovat korkeimmillaan. Eri intressitahoista 
kannan pienentämistä toivovat tällä het-
kellä varsinkin metsästäjä- ja kennelvä-
ki sekä maa- ja metsätalouselinkeinojen 
edustajat. Ilveskannan kasvattamista puo-
lestaan kannattavat pääosin ympäristö- ja 
luonnonsuojelutahot. 
 Alueellisesti ilveskanta on jakaantu-
nut epätasaisesti ja kansalaisten sietoky-
ky vaihtelee suhteessa ilvesten määrään. 
Eniten ilveksiä on Kymessä, Pohjois-Kar-
jalassa ja Pohjois-Savossa sekä Uudella-
maalla ja Ruotsinkielisellä Pohjanmaal-
la. Pohjois-Savossa ja Ruotsinkielisellä 
Pohjanmaalla ilvekset häiritsevät ihmisiä 
eniten ja paikallisten asukkaiden sieto-
kyky on koetuksella. Tiheimmän kannan 
alueilla ilvesten määrä todettiin liian 
suureksi ja toivottiin metsästystä. Myös 
kasvavan kannan alueella – Hämeessä, 
Keski-Suomessa, Kainuussa ja Pohjan-
maalla – todettiin, ettei ilveksiä haluta 
enempää. Poronhoitoalueelle ilveksen ei 
toivottu leviävän lainkaan. 
 Kielteiset ilvestä koskevat näkö-
kannat koskivat sitä, että ilves häiritsee 
riistanhoitotyötä ja tappaa riistaeläimiä. 
Riistanhoitotyön arvioidaan valuvan 
siksi hukkaan. Ilves myös tulee asutuk-

vat ilvekset koetaan haitallisiksi”, projek-
tipäällikkö Tuija Liukkonen sanoo.
 Myönteisenä pidettiin sitä, että ilves 
on osa Suomen luontoa ja ekologista ko-
konaisuutta. Ilves nähtiin niin ikään ar-
vokkaana riistaeläimenä eikä sen katsottu 
olevan vaaraksi ihmiselle. Pelkoa tunnet-
tiin lähinnä lemmikkien, metsästyskoirien 
ja tuotantoeläinten puolesta.

Lisätietoja
Ilvestutkimus:
Projektipäällikkö Tuija Liukkonen 
050 598 6705
Karhututkimus:
Projektipäällikkö Sakari Mykrä
041 550 8441

Teksti Jari Eloranta
Kuvat  Ari-Pekka Palmu (karhu), 
Tuija Liukkonen (Pipsa, Oulun yliopiston 
tutkimuseläintarhan ilves vuonna 1989)

Suurpetojulkaisuja

Mykrä Sakari, Liukkonen Tuija, Bisi Jukka & Kurki Sami. Kansalaisten karhukannat. 
Julkaisuja 6. 148 s. 2006.

Liukkonen Tuija, Mykrä Sakari, Bisi Jukka & Kurki Sami. Ilveksiä ja ihmisiä. Julkai-
suja 7. 159 s. 2006.

Bisi, Jukka & Kurki, Sami. Susipuhetta Suomessa – Maakunnalliset ja kansalliset 
odotukset ja tavoitteet susikannan hoidossa. Julkaisuja 3. 161 s. 2005.

Painettu julkaisu: 25 euroa + toimituskulut 3,50 / julkaisu. 
Tilaukset: Tiina Jakonen, tiina.jakonen@helsinki.fi, 06 4213 343.

Sähköinen julkaisu (maksuton pdf)
www.helsinki.fi/ruralia/seinajoki (julkaisut, Seinäjoen yksikön julkaisut).

Eläinten hyvinvoinnin  tutkijakoulun kirjoilla on tohtoriopintoja tekeviä 
jatko-opiskelijoita Helsingin, Kuopion, Joensuun, Turun ja Oulun yliopis-
toista sekä Åbo Akademista

Eläinten hyvinvointi on tällä hetkellä 
eläintuotannon tärkeimpiä keskustelunai-
heita. Mutta mitä on eläinten hyvinvointi 
ja miten sitä voidaan arvioida? Eläinten 
hyvinvoinnin tutkijakoulu kouluttaa tie-
teellisesti ja ammatillisesti päteviä eläin-
ten hyvinvoinnin asiantuntijoita, jotka 
osaavat mitata ja arvioida hyvinvointia 
eläimen ja yhteiskunnan tarpeet huomi-
oiden. 
 Tutkijakoulu aloitti nelivuotisen toi-
mintansa tämän vuoden alusta. Se kokoaa 
yhteen eri yliopistoissa ja tutkimuslaitok-
sissa eläinten hyvinvoinnista väitöskirjaa 
tekevät tutkijat. Tutkijakoulun johtaja, 
professori Hannu Saloniemi Helsingin 
yliopiston kliinisen eläinlääketieteen 
laitokselta, on ylpeä monitieteisestä tut-
kijakoulusta, jossa eläinten hyvinvointia 
ei katsota ainoastaan perinteisestä luon-
nontieteellisestä näkökulmasta.
 Tutkijakoulun aloitusseminaari järjes-

Eläinten 
hyvinvointia 
tutkitaan 
monitieteisesti

tettiin maaliskuun alussa Ruralia-instituu-
tissa Mikkelissä. Seuraava iso tapahtuma 
oli toukokuun puolivälissä Helsingin 
yliopiston eläinlääketieteellisessä tiede-
kunnassa järjestetty Assessing Animal 
Welfare -kurssi, johon opettajiksi saapui 
eläinten hyvinvoinnin alan huippututki-
joita Kanadasta, Tanskasta ja Saksasta. 
 Tutkijakoulu haluaa rakentaa myös 
hyvät suhteet elinkeinoelämään ja yritys-
maailmaan. Taustaorganisaatioina tutki-
jakoulussa ovatkin mukana muun muassa 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliit-
to MTK, Elintarviketeollisuusliitto ELT, 
maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen 
Kotieläinjalostusosuuskunta SKJO.
 Tutkijakoulun kirjoilla on nyt 35 
tohtoriopintoja tekevää jatko-opiskelijaa 
Helsingin, Kuopion, Joensuun, Turun ja 
Oulun yliopistosta sekä Åbo Akademista. 
Tutkijakoulu sai opetusministeriöltä viisi 
palkallista jatko-opintopaikkaa, joten 
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Ruokakaupoissa ja suurkeittiöissä tehdään merkittäviä 
valintoja. Usein oletetaan, että alueen oma, paikallinen 
ruoka parantaa alueen taloutta, työllisyyttä ja ympä-
ristöä enemmän kuin kauempaa tuleva ruoka. Mutta 
onko näin? Ja mitä haasteita lähiruoan toteuttaminen 
käytännössä tarkoittaa? 
 Ruralia-instituutin johtama tutkimushanke (Lofo, 
2003–2006) etsi vastausta näihin kysymyksiin tutki-
musalueenaan Juvan kunta ja Etelä-Savon maakunta. 
 Tutkimuksessa otettiin huomioon koko alueen 
maataloustuotanto, ja ympäristövaikutuksia tarkas-
teltiin erilaisten ruokavaliovaihtoehtojen mukaan. 
Koska maatalousvaltaiset alueet tuottavat suurelta 
osin ruoan myös kaupunkiväestölle, lähiruoan käytön 
lisääntyminen maaseudulla ei välttämättä vähennä ym-
päristökuormitusta. Kuitenkin mitä lähempänä ruoan 

Teksti Laura Seppänen
Kuva Mervi Sensiö

Talous-, työllisyys ja ympäristövaikutuksista tutkimus

Onko lähiruoka hyödyllistä?

Lähiruoan vaikutukset ympäristöön, talouteen ja työllisyyteen ovat myönteisiä mutta suuruudeltaan 
vähäisiä. Tutkimusjohtaja Laura Seppäsen mukaan käyttöä kannattaa kuitenkin  tukea yhteisillä pää-
töksillä: paikallinen ruoka tarjoaa maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta riippuvaisille alueille 
mahdollisuuden edistää yritystoimintaa ja työllisyyttä. 

tuotannosta aiheutuva ympäristökuormitus tuntuu, sitä 
paremmin ympäristönäkökulma tulee otetuksi huomi-
oon ja sen helpompaa on perustella ympäristönhoidon 
kustannusten jakamista yhteiskunnassa. 

TALOUS JA TYÖLLISYYS 

HYÖTYVÄT HIEMAN

Maa- ja elintarviketalouden rahallisen tuotoksen pie-
nuudesta johtuen paikallisen ruoan käytöllä ei voi 
saada aikaan suuria kasvuvaikutuksia edes maaseutu-
valtaisen maakunnan taloudessa. Lähiruoan taloudel-
liset vaikutukset ovat silti positiivisia Etelä-Savossa. 
Alueen taloutta parantaisi, jos elintarviketeollisuus 
käyttäisi nykyistä enemmän maakunnasta peräisin 
olevaa raaka-ainetta. Näin kertovat sovelletulla panos-

tuotosmallilla saadut tulokset.
 Lähiruoka on keino ylläpitää taloudellista toi-
mintaa ja työllisyyttä maaseudulla. Suuria talouden 
kasvulukuja sen avulla ei kuitenkaan voida saavuttaa. 
Ennen kaikkea kyse on paikallisesta hyvinvoinnista ja 
sen ylläpitämisestä.
 Sosiaaliset suhteet, kumppanuus ja yhteistyö tuke-
vat paikallisten ruokaketjujen toimintaa. Erilaiset nä-
kökulmat ja niiden vuoropuhelu voisi olla voimavara 
lähiruoan kehittämisessä. Paikallinen ruoka tarjoaa 
etenkin maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta riip-
puvaisille alueille mahdollisuuden uudistaa ja edistää 
alan yritystoimintaa ja työllisyyttä. 
 Ruralia-instituutin lisäksi tutkimuksessa olivat 
mukana Helsingin yliopiston soveltavan biologian 
laitos ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos.

QLIF-kuulumisia Newcastlen kokouksesta 

Luomutuotteiden prosessointi-
kokeet alkavat syksyllä

QualityLowInputFood-hankkeen (FP6/ IP) yleiskokous 
pidettiin tänä vuonna helmikuun lopulla Newcastlessa. 
Yleiskokousta edelsivät alaprojektien omat tapaamiset 
sekä alaprojektikohtaiset seminaarit, joissa hankevastaa-
vat esittelivät oman hankkeensa etenemistä. Seitsemästä 
eri alaprojektista koostuvan 6. puiteohjelman IP-hankkeen 
kokonaisbudjetti on 18 miljoonaa euroa, ja hanke jatkuu 
vuoteen 2009 asti. 
Ruralia-instituutti on mukana erikoistutkija Marita 
Leskisen johdolla alaprojektissa 5, joka keskittyy luo-

mutuotteiden prosessointiin liittyvään tutkimukseen. 
Syksyllä 2006 päästään ko. alaprojektissa tositoimiin, 
kun varsinainen kokeellinen osa alkaa. Tutkimusryhmän 
tavoitteena on selvittää tiettyjen prosessointimenetelmi-
en soveltuvuutta luomutuotteiden (tuoreet, pilkotut kas-
vikset) jalostuksessa. Hankkeen kannalta lupaavia esi-
kokeita on tehty vuodenvaihteesta lähtien Turkissa TU-
BITAK-tutkimuslaitoksessa. Menetelmien soveltuvuutta 
teollisen mittakaavan tuotannossa testataan Suomessa ja 
Sveitsissä vuoden 2007 aikana.

Alaprojektin 5 (Processing) toi-
mijoita: Hulya Olmez Tubitak 
tutkimusorganisaatiosta Turkista 
(vas.), Marjo Särkkä-Tirkkonen Ru-
ralia-instituutista, Ursula Kretzch-
mar FiBL:stä Sveitsistä ja Marita 
Leskinen Ruralia-instituutista.

QualityLowInputFood-hankkeen vuosittainen kong-
ressi pidettiin tänä vuonna Tanskassa Odensessa 30.–
31.5.2006 yhdessä Danish Organic-kongressin kanssa 
(www.organic-congress.org). Kongressi toimii myös 
muiden eurooppalaisten luomuun keskittyvien tutkimus-
hankkeiden esittelyfoorumina, sillä toteutuksessa ovat 
olleet mukana mm. ENVIRFOOD, REPCO, INTERC-
ROP, SAFO ja CORE Organic -hankkeet. 
QLIF:n kotisivuille (www.qlif.org) päivitetään jatkuvasti 
eri alaprojektien tutkimustuloksia ja raportteja. Hank-

Teksti Marjo Särkkä-Tirkkonen

Kiinnostaako rypsin viljely tai 
biodiesel vai molemmat?

Teksti Anne Piirainen | Kuva Tuula Virtanen

Etelä-Savossa on alkamassa TE-keskuk-
sen rahoittama Bioenergiaa eteläsavolai-
sille maatiloille ja kasvihuoneyrityksille 
-hanke. Hankkeen tavoitteina on parantaa 
eteläsavolaisten maatilojen omavaraisuut-
ta muun muassa paikallisen luomuvalku-
aisrehun ja biodieselin tuottamisella ryp-
sistä sekä lannan ja eloperäisten jätteiden 
paikallisella kierrätyksellä ja hyödyntä-
misellä biokaasuenergian tuottamisessa. 
Hanke on kaksivuotinen (2006–2007). 

RYPSI LUOMUNA TAI 

TAVANOMAISESTI 

Luonnonmukaiselle rypsille on nyt ja 
erityisesti tulevaisuudessa markkinoita, 
kun 100 prosentin luomurehuvaatimus 
tulee luomukarjatiloille. Tällöin tuonnin 
varaan heittäytyminen voi lisätä ruokin-
takustannuksia. Lisäksi rypsin on todettu 
mm. olevan vähintään soijan veroinen, jos 
ei parempikin, valkuaistäydennys apila-
nurmisäilörehulle. 
Rypsin viljely kannattaa aloittaa ajoissa, 
vaikkapa pienemmällä alalla, jotta am-
mattitaito ehtii kehittyä kysynnän kasva-
essa. Hanke on suunnattu myös ip-rypsin 
(tavanomaisen) viljelijöille, sillä biodie-
selin raaka-aineeksi tarvittaisiin kaikki 
mahdollinen rypsiala. Hyvälaatuisella 
siemenellä on käyttöä myös elintarvikeöl-
jyn raaka-aineena. 
Hankkeessa opetellaan yhdessä rypsin 
luomu- ja ip-viljelytekniikkaa mm. tila-
kokeilla ja opintopäivillä. Rypsipelloilla 
seurataan tarkkaan tuholaiset, taudit ja 
mahdolliset ravinnehäiriöt. Kasvukauden 
aikaiset havainnot ja mittaukset analysoi-
daan,  ja syksyllä pidettävässä tulospäi-

vässä pohditaan, mitkä käytännöt näyttäi-
sivät toimivan parhaiten eteläsavolaisessa 
ympäristössä. Näitä parhaita käytäntöjä 
sovelletaan kaikilla hanketiloilla seuraa-
vana vuonna ja rohkaistaan uusia viljeli-
jöitä mukaan.
Hanke pyrkii auttamaan sadon kuivauk-
sen järjestelyissä, mikäli omaa kuivuria 
tilalla ei ole. Näin  kuivaus ei muodostu 
esteeksi rypsin viljelylle ja hankkeeseen 
osallistumiselle. Hanke järjestää myös 
rypsin siementen puristamisen ensimmäi-
sen satokauden jälkeen, jos alueellinen 
puristamo ei ole vielä toiminnassa, kun 
puristetta ja öljyä tarvitaan. 

BIODIESEL JA BIOKAASU

Hankkeessa tehdään kattava selvitys bio-
dieselin tuotannon aloittamiseksi maati-
lamittakaavaa suuremmassa yksikössä 
Etelä-Savossa. Alueellinen tuotantolaitos 
mahdollistaisi rypsin siementen keski-
tetyn puristamisen ja öljyn jatkojalosta-
misen biodieseliksi (RME). Suurempi 
yksikkö tarjoaa paremman varmuuden 
riittävästä jalostuskapasiteetista sekä 
rypsin viljelijöille että biodieselin ja val-
kuaisrehun tarvitsijoille. 
Hankkeessa pyritään kehittämään toi-
mivia biokaasulaitosratkaisuja sekä kes-
kitetylle laitokselle että maatilakohtai-
selle tai parin tilan yhteiselle laitokselle 
Etelä-Savoon. Biokaasun raaka-aineeksi 
käy lähes kaikki lanta sekä kasviperäinen 
aines. Uutta on ajatus peltobiomassan 
tuottamisesta biokaasun raaka-aineeksi, 
jolla voidaan parantaa oleellisesti sopi-
van, hyvin metaania tuottavan mädätet-
tävän raaka-aineen saatavuutta. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen hankkeeseen:
Anne Piirainen, hankkeen vetäjä, kasvinsuojeluasian-
tuntemus, ravinnepuutosten / häiriöiden tuntemus, 
044 345 6327, anne.piirainen@helsinki.fi 

Lue lisää paikallisesta ruoasta!

Laura Seppänen, Esa Aro-Heinilä, Juha Helenius, Reija Hietala-Koivu, Hanna 
Ketomäki, Minna Mikkola, Helmi Risku-Norja, Marko Sinkkonen ja Hanna 
Virtanen. 2006. Paikallinen ruokajärjestelmä: ympäristö- ja talousvaikutuksia 
sekä oppimishaasteita. 

Ruralia-instituutin raportteja 
www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/julkaisut 

keen tutkimukset kattavat koko elintarvikeketjun pellolta 
pöytään.
Hankkeen puitteissa on ryhdytty koostamaan luomun 
ympärille rakentuvaa EcoWiki tietopankkia (www.eco-
wiki.org), jonka rakentamiseen voivat kaikki aihepiiristä 
kiinnostuneet ja innostuneet osallistua.

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen
044 590 6849, marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi
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Teksti Laura Seppänen | Kuva Mervi Sensiö



Lyhyesti

	2. vuosi erillislaitoksena

	2. vuosi Mikkelin ja Seinäjoen 

 yliopistokeskuksissa

	43 tutkimushanketta 

	48 kehittämishanketta

	5 opetushanketta 

	eniten hankkeita: luomu ja elintarvikkeet, 

 yrittäjyys ja maaseutupolitiikka

	 liikevaihto 6,4 milj. euroa 

	henkilöstömäärä 120 

	18 jatko-opiskelijaa
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Japani ja Hokkaido kiinnostava
yhteistyösuunta maaseutututkijalle

Torsti Hyyryläinen, tutkimusjohtaja
Sami Kurki, johtaja, professori

Japanilainen yhteiskunta näyttää olevan avautumas-

sa aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Kansainvälisiä 

suhteita eivät luo enää pelkästään suuryritykset, vaan 

vuorovaikutus lisääntyy myös pienempien yritysten, 

hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla. Tämä luo 

mahdollisuuksia rakentaa yhteistyösuhteita myös yh-

teiskuntatieteiden puolella.

 

Suomesta katsottuna Japanin pohjoisin saari, Hok-

kaido, poikkeaa muusta Japanista niin luontonsa kuin 

väestönsäkin osalta. Noin 5,7 miljoonaa asukasta asut-

taa lähes Lapin läänin kokoista aluetta. Hokkaidon 

eräänlaiseksi kohtaloksi on ollut piirtyä japanilaisten 

mielissä hieman perifeeriseksi alueeksi, jolla näyttäisi 

olevan vain vähän omista lähtökohdistaan nousevia 

mahdollisuuksia. Aluekehittämisvaroja on pitkään 

suunnattu erityisesti infrastruktuurin kehittämiseen. 

Tämä investointivetoinen kehittämiskulttuuri on nyt 

tullut uudelleenarvioitavaksi. 

Suomi-Japani Instituutti on avannut aktiivisesti yhte-

yksiä myös maaseutu- ja aluetutkimuksen suuntaan. 

Vieraillessamme instituutin kutsusta Hokkaidolla mar-

raskuussa 2005 japanilaisen yhteiskunnan avautumi-

nen oli selvästi havaittavissa. Aluekehittämisen para-

digma on muuttumassa. Paikallishallinnon edustajat 

kritisoivat ulkoa tulevia strategioita ja tukia enemmän 

alueellisia toimijoita passivoiviksi kuin luovuuteen kan-

nustaviksi. Japanissa vahvistuukin ajatus, että alueel-

lisen kehittämisen pääpainon tulisi olla osaamispää-

omaan panostamisessa ja paikallisen aloitteellisuuden 

aktivoinnissa. Tämä merkitsee politiikan muutosta ja 

resurssien uudelleen suuntaamista. 

 

Suomalainen yhteiskunta ja sen viimeaikainen menes-

tys erilaisissa vertailuissa herättää Japanissa suurta 

mielenkiintoa. Elinkeinovetoisen aluekehittämisen 

ajattelussa suomalaisilla tuntuisikin olevan Japanissa 

annettavaa. Esimerkiksi Hokkaidolla olisi erinomaiset 

mahdollisuudet löytää uusia voimavaroja aluekehi-

tykseen jo pelkästään kokoamalla olemassa olevia 

voimavaroja uudenlaisiin kumppanuuksiin ja rakenta-

malla siltoja kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvä-

listyminen voi olla sille yhtä merkittävä tulevaisuuden 

mahdollisuus kuin Suomelle. 

Suomalaisia malleja ei voi Japaniin tietenkään kopioi-

da, mutta jotain niistä varmasti voi oppia. Myös japa-

nilainen toimintakulttuuri on suomalaisille haastava. 

Sujuvaan vuorovaikutukseen ei pääse helposti. Toi-

saalta, esimerkiksi tietoyhteiskunnan kehittämisessä 

Suomi on jäljessä japanilaisten visioista. 

Japanin yhteiskunnallinen muutos on avaamassa 

tekniikan ja luonnontieteiden lisäksi mahdollisuuk-

sia myös yhteiskuntatieteelliselle yhteistyölle ja sosi-

aalisille innovaatioille, ehkä hieman yllättäen, myös 

maaseutu- ja aluetutkimukselle.

Japani kiehtoo ja inspiroi mutta myös kannustaa ky-

seenalaistamaan omia ajatuksia.

Teksti ja kuva Torsti Hyyryläinen, 
Eeva Uusitalo ja Päivi Pylkkänen

Ruralia-instituutista ohjelmakoordinaattori Eeva Uusitalon ja erikoissuunnittelija Päivi Pylkkä-
sen konferenssiviemisiin sisältyivät mm. monitieteisten Rural Studies -maaseutuopintojen esit-
tely sekä Päivi Pylkkäsen Suomen LEADER-toimintaryhmätyökokemuksiin perustuva esitelmä.  

Maaseudun tulevaisuudet puhuttivat Plymouthissa

Plymouthin yliopistossa järjestettiin huh-
tikuun alussa maaseudun kehittämisen 
tulevaisuuksia luotaava konferenssi ni-
meltään The Rural Citizen: Governance, 
Culture and Wellbeing in the 21st Cen-
tury. Tilaisuus oli tarkoitettu sekä maa-
seutututkimusta tekeville että maaseudun 
kehittäjille, ja sen järjesti Plymouthin 
yliopiston maantieteen laitoksen yh-
teydessä toimiva Rural Futures Unit.  
 Ruralia-instituutista konferenssiin 
osallistui retkikunta, johon kuuluivat 
tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen, 
ohjelmakoordinaattori Eeva Uusitalo ja 
erikoissuunnittelija Päivi Pylkkänen. 
Ryhmän konferenssiviemisiin sisältyi 
monitieteisten Rural Studies -maaseu-
tuopintojen esittely posterein ja esittein 
konferenssin näyttelyalueella, sekä Päivi 
Pylkkäsen Suomen LEADER-toiminta-
ryhmätyökokemuksiin perustuva konfe-
renssiesitelmä ”Lessons Learnt and Future 

Challenges of the LEADER method”.  
Matkatuomisiksi saatiin tietoa englanti-
laisista ja muistakin kansainvälisistä maa-
seutualan koulutusohjelmista ja verkos-
toista sekä tunnelmia maaseutututkijoita ja 
kehittäjiä puhuttavista ajankohtaisista ai-
heista muualla maailmassa. Rural Studies 
-opinnot ja laaja verkosto kiinnostivat asi-
antuntijoita niin lännestä kuin idästäkin.  

MAASEUTUTIETÄMYKSELLÄ ON

KYSYNTÄÄ MAAILMALLA

 
Yhtenä huomiona seminaarista oli, ettei 
maaseudun kehittämisen tarpeellisuus 
ole kiistanalainen kysymys. Päinvastoin 
se ajankohtaistuu globaalissa maailmassa 
koko ajan. Haasteita riittää ja maaseutupo-
litiikan välineistön kehittämiseen panoste-
taan eri puolilla maailmaa. Suomalaisella-
kin osaamisella ja asiantuntemuksella on 
siis erinomaiset globaalit kysyntänäkymät.  

 Maaseututukijoita puhuttivat monet 
aiheet: uudet hallinnan muodot (new 
governance), maatalouden ja maaseu-
dun multifunktionaalisuus, kaupungin 
ja maaseudun muuttuva suhde, ruoka-
kysymys, eläinten hyvinvointi, energian 
saatavuus ja uudet energiaratkaisut, pal-
velujen verkottuneet organisointitavat 

sekä paikallisyhteisöjen hyvinvointi.  
 Vahvasti keskusteluissa olivat esillä 
myös perimmäiset kysymykset kestävästä 
kehityksestä painottuen sen sosiaaliseen 
ulottuvuuteen. Siitä juontui myös semi-
naarin teema: kysymys sosiaalisesta oi-
keudenmukaisuudesta, hyvinvoinnista ja 
kansalaisuudesta maaseudulla.

Helsingin yliopisto 
Ruralia-instituutti
Vuosikatsaus 2005  

RURALIA-INSTITUUTTI 

Ruralia-instituutti toteuttaa yhteiskun-

nallista palvelutehtävää ja yliopistollista 

erityistehtävää maaseudun elinolojen ja 

elinkeinojen kehittämiseksi tutkimuksen, 

opetuksen, kehittämishankkeiden, kou-

lutuksen, avoimen yliopisto-opetuksen, 

julkaisutuotannon ja yhteistyön avulla. 

Instituutin toiminta keskittyy kolmelle 

osaamisalalle: monitieteinen maaseutuasi-

antuntijuus (yrittäjyys maaseudulla, maa-

seutupolitiikka ja -kulttuuri, maaseudun 

yhteisöt ja palvelut), luonnonmukainen 

maa- ja elintarviketalous sekä osuustoi-

minta.

Instituutti toimii kahdessa yksikössä, Mik-

kelissä ja Seinäjoella. Mikkelin yksikössä 

ovat edustettuina luonnonmukaisen 

maa- ja elintarviketalouden monialainen 

asiantuntemus sekä monitieteinen maa-

seutuasiantuntemus ja osuustoiminta-

osaaminen. Toiminnot on organisoitu kah-

deksi osaamisalaksi: Eco & Food ja Rural & 

Co-op. Seinäjoen yksikkö on erikoistunut 

maaseudulla toimivien yritysten innovaa-

tioprosessien ja liiketoimintakonseptien 

sekä maaseutupolitiikan menetelmien ja 

hyvinvointipalvelujen tuottamismallien 

tutkimukseen ja kehittämiseen. Yksikkö 

on kehittänyt yhdessä Helsingin yliopiston 

elintarviketeknologian laitoksen kanssa 

myös elintarvikkeiden turvallisuuteen liit-

tyvää tutkimusta. 

KATSAUS TOIMINTAAN

Ruralia-instituutin toiminnan vahvuutena 

on henkilöstön monipuolinen osaami-

nen ja kehittymishakuisuus. Toiminnan 

tuloksellisuuden kannalta ratkaisevaa on 

myös instituutin toimintakonsepti, jossa 

tutkimus, opetus, kehittämishanketoimin-

ta ja täydennyskoulutus tekevät jatkuvaa 

yhteistyötä, toimivat vuorovaikutteisesti ja 

innovatiivisesti. 

Kehittämishankkeet muodostivat vuonna 

2005 instituutin toiminnasta suurimman 

osan. Kehittämishanketoiminnassa tehtiin 

yhteistyötä maaseutuyritysten ja yrittäji-

en kanssa. Tutkimuksen osuus instituutin 

toiminnasta oli merkittävä, ja sen määrä 

kasvoi edellisestä vuodesta. Tutkimusta 

olivat vahvistamassa instituuttiin sijoitetut 

ainelaitosten professuurit. Professori- ja 

tutkimusjohtajavetoista tutkimusryhmä-

työskentelyä kehitettiin, ja instituutin 

jatko-opiskelijoiden määrä lisääntyi huo-

mattavasti. 

Yliopistollisen opetuksen määrä oli edel-

leen selvästi kasvussa, ja sen toteutus-

tavat kehittyivät. Niin opetukselle kuin 

koulutuksellekin oli ominaista sähköisten 

välineiden käytön ja verkko-opetuksen 

huomattava lisääntyminen. Sen sijaan täy-

dennyskoulutus ja avoin yliopisto-opetus 

olivat kehittämishankkeisiin ja tutkimuk-

seen nähden määrältään vähäistä. Avoi-

men yliopisto-opetuksen määrä väheni 

edellisestä vuodesta. 

Instituutilla ja sen henkilöstöllä on hyvät 

kansainväliset verkostot ja edellytykset 

kaikkien toimintojen kansainvälistymisen 

edelleen kehittämiseen. Vuonna 2005 

toteutettiin kaikkiaan 18 kansainvälistä 

hanketta.

Instituutti osallistui Helsingin yliopiston 

toteuttamaan tutkimuksen ja toiminta-

konseptin kansainväliseen arviointiin sekä 

maakunnallisten yliopisto- ja korkeakou-

lustrategioiden valmistelutyöhön. Marras-

kuussa 2005 aloitettiin Ruralia-instituutin 

laatujärjestelmän kehittäminen. 

Vuosi 2005 oli Ruralia-instituutin toinen 

toimintavuosi Helsingin yliopiston konsis-

torin alaisena erillislaitoksena. Konsistori 

hyväksyi Maaseudun tutkimus- ja koulu-

tuskeskuksen nimen muutoksen Ruralia-

instituutiksi kesäkuussa 2005. Vuosi 2005 

oli myös yliopistokeskusten toinen toimin-

tavuosi. Yliopistokeskustoiminnan lisäarvo 

yksiköille alkoi konkretisoitua. Yliopisto- 

ja korkeakoulutoiminnan aluestrategiatyö 

vahvisti alan toimijoiden maakunnallista 

yhteistyötä. 

Tulevaisuuden keskeisiä kehittämistavoit-

teita ovat rahoituksen pitkäjänteisyyden 

kehittäminen, tutkimustoiminnan yli-

opistollisuuden edelleen vahvistaminen, 

ainelaitosyhteistyön kehittäminen, yliopis-

tollisen opetuksen saattaminen pysyväis-

luonteisen budjettirahoituksen piiriin sekä 

instituutin tunnettuuden lisääminen.

MIKKELIN YKSIKKÖ

Eco & Food -osaamisala

Osaamisalalla edistettiin tutkimuksen, 

opetuksen, koulutuksen ja kehittämis-

toiminnan vuorovaikutteista yhteyttä. 

Samoin kehitettiin synergiaa osaamisalan 

asiantuntijoiden välille luonnonmukaiseen 

maa- ja elintarviketalouteen sekä yleensä 

elintarvikealaan liittyvissä kysymyksissä.

Tutkimustoiminnassa vahvistui tuotanto-

eläinten hyvinvoinnin tutkimus. Tätä tuki 

Ruralia-instituuttiin vuonna 2004 sijoitettu 

nelivuotinen professuuri, joka perustettiin 

Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen 

tiedekuntaan ja jonka erikoistumisalana 

on tuotantoeläinten hyvinvointi luonnon-

mukaisessa tuotannossa. Myös ekologisen 

kasvintuotannon professuuri (MTT:n ja 

HY:n yhteinen) tuki opetuksen kehitty-

mistä. 

Opetustoiminnassa keskeisellä sijalla oli 

luonnonmukaisen maa- ja elintarviketa-

louden perus- ja aineopintokokonaisuuk-

siin kuuluvien opintojaksojen tuotannon, 

tarjonnan ja markkinoinnin varmistami-

nen. Osaamisalan kehittämis-, koulutus- 

ja tutkimustoimintaa kytkettiin entistä 

kiinteämpään yhteistyöhön opetuksen 

kanssa. Opetustoiminnan volyymi kaksin-

kertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. 

Eco & Food -osaamisalan kehittämistoi-

minta jakautui tasaisesti alkutuotannon ja 

jatkojalostuksen sekä niitä tukevien mui-

den toimintojen kehittämiseen. Uutena 

päänavauksena valmisteltiin bioenergiaan 

liittyvää hanketta, jossa haetaan edullisia 

energiaratkaisuja maatila- ja kasvihuone-

yrityksille. Lisäksi Venäjä-yhteistyö syven-

tyi entisestään. Mikkelin ammattikorkea-

koulun kanssa valmisteltiin Development 

of the Food Safety within Food Chain 

-hanketta uuteen naapuruusohjelmaan, 

jossa kumppaneina on merkittävä joukko 

elintarvikevalvonnan viranomaisia ja tutki-

muslaitoksia Pietarin alueelta.

Rural & Co-op -osaamisala

Osaamisalalla tehtiin yhteiskuntatieteellis-

tä maaseutututkimusta, annettiin yliopis-

tollista opetusta maaseutu- ja osuustoi-

minta-aloilla sekä tehtiin maaseudun ja 

osuustoiminnan kehittämistyötä. Sekä 

maaseudun että osuustoiminnan tutki-

muksessa ja opetuksessa jatkettiin yhteis-

työtä alan kansainvälisissä verkostoissa. 

Maaseutuprofessuuri vahvisti yhteiskun-

tatieteellistä maaseutututkimusta. Uudet 

avaukset konkretisoituivat hankkeiksi ja 

julkaisuiksi, ja Venäjän ja Itä-Euroopan 

tutkimus vahvistui. Kansainvälisen toi-

minnan vilkastuminen näkyi julkaisujen 

ja seminaariesitelmien määrissä.

Osuustoiminnan alueella valmisteltiin 

osuustoiminnan monitieteinen professuu-

rihanke Helsingin yliopiston tulosneuvotte-

luihin. Professuurilla tavoitellaan perustan 

luomista osuustoiminnan ja yhteisötalou-

den tutkimukselle sekä Ruralia-instituutin 

roolin vahvistamiselle osuustoiminnan ja 



Maaseutupolitiikka

Maaseutupolitiikka käsittää tavoitteet ja 

toimenpiteet, joilla parannetaan maaseu-

dun asemaa yhteiskunnassa ja alueraken-

teessa. Maaseutupolitiikan menetelmiä 

koskevassa tutkimuksessa ja kehittämi-

sessä tarkasteltiin maaseutupolitiikan 

tavoitteiden asettelua ja käytännön or-

ganisointia. Tarkastelun kohteina olivat 

muun muassa maaseutuyritysten toimin-

taympäristön kehittäminen, maaseudun 

omaleimaisuuden ja erityispiirteiden 

säilyttäminen, kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutus, maaseutuväestön oma-

toimisuus ja yhteisöllisyys sekä Suomen 

maaseutupolitiikan kehittämistarpeet 

osana Euroopan unionia. 

Maaseutupolitiikan painoalueella koros-

tuivat kaupungin ja maaseudun vuorovai-

kutukseen ja asumiseen liittyvät elementit. 

Suomen Akatemian rahoittamassa Jousta-

va elämäntapa ja kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutus -hankkeessa tutkimuksen 

kohteena olivat sellaiset henkilöt, joilla on 

asunto sekä maaseudulla että kaupungissa 

ja joiden elämä rakentuu kahden asuinym-

päristön yhdistämisestä. Tutkimuksen si-

sällölliset kokonaisuudet olivat hyvinvointi, 

maankäyttö sekä alueimagot. Seinäjoen 

ja Peräseinäjoen kuntayhdistymispro-

sessin seurantahankkeessa tarkasteltiin 

toimeenpanoa ja arvioitiin yhdistymisen 

vaikutuksia. Seurantaan liittyviä teemoja 

olivat osallistuminen ja hallinto, kulttuuri ja 

mielikuva, asuminen ja markkinointi sekä 

elinkeinotoiminta ja palvelut. 

Maa- ja metsätalousministeriön toimek-

siannosta laadittiin kansallisia hoitosuun-

nitelmia sudelle, karhulle ja ilvekselle. 

Hankkeisiin liittyi tutkimuksellinen osio, 

jossa selvitettiin nykyisten susi-, karhu- ja 

ilveskantojen ja toteutetun kannanhoito-

politiikan sosiaalisia vaikutuksia.

Opetus- ja koulutustoiminta

Opetus- ja koulutustoiminta keskittyi 

Helsingin yliopiston Avoimen yliopisto-

opetuksen tarjontaan, maisteriohjelman 

esiselvityksen toteutukseen, yliopistollis-

ten erikoistumisohjelmien ylläpitämiseen 

ja kehittämiseen, yliopistokeskuksen 

toimintojen kehittämiseen, Etelä-Pohjan-

maan eOppimiskeskuksen kehittämiseen, 

tuotekehityshankkeiden suunnitteluun 

sekä koulutuksen kansainvälisen kehittä-

mistoiminnan suunnitteluun ja toteutuk-

seen. Kehittämishankkeissa toteutettiin 

lisäksi lukuisia lyhyitä hankekoulutuksia 

ja järjestettiin opettajille suunnattuja täy-

dennyskoulutuskursseja. 

Avoimen yliopiston toiminnassa kurssitar-

jontaa kohdennettiin opetukseen, joka 

tukee yksikön muuta hanke- ja koulutus-

toimintaa. Muiden avoimen yliopiston 

toimijoiden kanssa oltiin kehittämässä 

alueellista avoimen yliopisto-opetuksen 

tarjontaa.

Toimintayksikkö osallistui Rural Studies 

-verkostoyliopiston toimintaan. Esiselvi-

tyshankkeessa selvitettiin mahdollisen, 

työnimeltään Elintarviketurvallisuuden 

johtamisen maisteriohjelman toteutta-

mista tulevaisuudessa asana Seinäjoen 

yliopistokeskuksen maisteriohjelmako-

konaisuuksia.

Elintarvikealan täydennyskoulutuksessa 

jatkettiin yhteistyöverkoston Food Safety 

-toimintaa yhteistyössä Palmenian Loh-

jan yksikön ja Kuopion yliopiston kanssa. 

Elintarviketalouden PD-ohjelman kehitys-

työtä tehdään yhteistyössä tiedekuntien, 

ammattiliittojen ja työelämän kanssa. 

Elintarvikeketjujen johtamisen ja liiketoi-

mintaosaamisen erikoistumisohjelman 

Liikevaihto tulosalueittain
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Opetus ja koulutus
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Liikevaihto tulosalueittain (1000 euroa).

Tulosalue Yhteensä % Mikkeli % Seinäjoki %

Tutkimustoiminta 1 662 26 867 21 795 35

Perusopetus (sis. avoin yo) 1 173 18 1 156 28 17 1

Kehittämistoiminta 2 162 34 1 193 29 969 43

Koulutus (tk, tvp-koulutus) 405 7 261 6 144 7

Tukipalvelut (hallinto, atk, 
viestintä)

834 13 601 15 233 10

Muu toiminta 
(julkaisut, tietopalvelu, muu)

141 2 50 1 91 4

Yhteensä 6 377 100 4 128 100 2 249 100

markkinointimahdollisuuksia ja kehittä-

mistä osana PD-ohjelmaa suunniteltiin 

vuoden aikana. 

Verkko-oppimisen koulutusta ja virtuaa-

listen oppimisympäristöjen kehitystyötä 

osana koulutustoimintaa toteutettiin osal-

listumalla Etelä-Pohjanmaan eOppimis-

keskuksen toimintaan sekä järjestämällä 

alaan liittyvää täydennyskoulutusta semi-

naarisarjana. Kansainvälisessä toiminnassa 

jatkui yksi ja alkoi yksi uusi hanke. 

OSALLISTUMINEN 
YLIOPISTOKESKUS-
TOIMINTOJEN 
KEHITTÄMISEEN

Toimintayksiköt osallistuivat aktiivisesti 

Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskusten 

toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.  

Yliopistokeskusrahoituksella Mikkelin yk-

sikössä toteutettiin viisi hanketta. Niistä 

Yliopistokeskuksen yritys- ja innovaatio-

Liikevaihto rahoituslähteittäin

yhteisötalouden yliopistollisen tutkimuk-

sen ja opetuksen koordinaatiopaikkana. 

Mikkelin yksikkö koordinoi valtakunnal-

lista monitieteisten maaseutuopintojen 

Rural Studies -yliopisto-opetusverkostoa. 

Johtokunta hyväksyi opinnot maisteri-

opinnoiksi syksyllä 2005, ja opintoihin 

hyväksyttiin 37 opiskelijaa verkostoon 

kuuluvista yliopistoista. Co-op Studies 

– osuustoiminnan yliopisto-opinnot jat-

kuivat ja niitä edelleen kehitettiin. 

Kehittämis- ja koulutustoiminnassa suu-

rimpana yksittäisenä ponnistuksena aloi-

tettiin uusien hyvinvointimallien kehittä-

mistä aktivoiva Equal/ESR-rahoitteinen 

Senet-hanke. Lisäksi valtakunnallisessa 

Aluekehittämisen asiantuntijaksi -valmen-

nusohjelmassa muodostui monipuolinen 

aluekehittäjien verkosto. Kaakkois-Suo-

mi–Venäjä Naapuruusohjelmasta saatiin 

rahoituspäätös RurACT-hankkeelle. Sen 

tavoitteena on lisätä maaseudun tutki-

joiden ja kehittäjien tietämystä Pietaria 

ympäröivästä maaseudusta sekä tukea 

sosiaalista ja elinkeinollista kehitystä 

Kaakkois-Suomen ja Leningradin alueen 

maaseudulla. 

Avoin yliopisto

Mikkelin yksikkö antoi avointa yliopisto-

opetusta luonnonmukaisessa maa- ja 

elintarviketaloudessa sekä osuustoimin-

nassa. Mikkelin yliopistokeskuksen ja 

muiden mikkeliläisten avoimen yliopis-

to-opetuksen tarjoajien kanssa tehtiin 

yhteistyötä avoimen yliopisto-opetuksen 

markkinoinnissa. 

Maisteriohjelmat ja 
tohtorivalmennus

Eco Business -maisteriohjelma oli Helsingin 

kauppakorkeakoulun (HKKK) ja Helsingin 

yliopiston (HY) Mikkelin toimipisteiden 

vahvuuksiin perustuva koulutusohjelma. 

Ohjelma erikoistui yrittäjyyteen, liiketoi-

mintaosaamiseen ja ekologiseen tuotan-

toon. Maisteriohjelma toteutettiin Mikke-

lissä osana yliopistokeskusyhteistyötä.

Tieteellisiä jatko-opintoja tukeva tohto-

rivalmennus alkoi opetusministeriön yli-

opistokeskusten lisämäärärahalla ja jatkui 

tavoite 1 -ohjelmahankkeena Itä-Suomen 

lääninhallituksen ja Mikkelin kaupungin 

rahoittamana. 

SEINÄJOEN YKSIKKÖ

Yrittäjyys maaseudulla

Maaseudun yrittäjyyden tutkimus- ja 

kehittämishankkeiden keskeisenä tavoit-

teena oli ratkaista yritysten maaseudulle 

sijoittumisesta aiheutuvia ongelmia sekä 

kehittää maaseudulla luontaisesti vahvoja 

toimialoja. Näitä yrittäjyystoimialoja olivat 

elintarvikeala, luontoyrittäjyys, puutuote-

ala, palveluala ja kulttuurialan yrittäjyys. 

Erityisinä kohteina olivat maaseudun 

yritysten jakeluketjuihin, markkinakana-

viin, asiakasrajapinnan hallintaan ja inno-

vaatioympäristöön liittyvät kysymykset. 

Uusien hankkeiden kohteita olivat mm. 

elintarvikeketjuissa tapahtuva tiedonkul-

ku ja liiketaloudellinen yhteistyö, elintar-

vikeketjun ja erityisesti siipikarjatuotteiden 

turvallisuus, puutuote- ja huonekalualan 

markkinalähtöinen jakeluketjun hallinta 

sekä kulttuurialan yrittäjyys.

EPANET-tutkimusverkostoon kuuluvan 

Maaseutuyrittäjyyden tutkimusjohtaja 

-hankkeen tavoitteena oli yrittäjyyteen 

liittyvän tutkimus- ja kehittämistoimin-

nan edistäminen sekä kansainvälisen toi-

minnan vahvistaminen. Tutkimusjohtajan 

vetämässä tutkija- ja kehittäjäryhmässä oli 

kahdeksan henkilöä. Kansainvälisessa toi-

minnassa oli kolme meneillään olevaa han-

ketta ja kaksi hanketta suunnitteluvaihes-

sa. Tutkimusjohtaja kehitti myös yleisen 

tasapainon maaseudun simulointimalleja, 

joilla voidaan määrällistää erilaisten maa-

seutuun kohdistuvien muutospaineiden 

taloudellisia vaikutuksia.

Toinen EPANET-verkostoon kuuluva han-

ke oli Elintarvikeketjut ja elintarvikkeiden 

turvallisuus, jossa tutkittiin elintarvike-

ketjun toimivuutta ja elintarvikkeiden 

turvallisuutta Etelä-Pohjanmaalla. Teh-

tävänä oli vahvistaa maatalousyrittäjien, 

elintarvikeyritysten ja tutkijayhteisön vä-

listä yhteistyötä alueella. Tutkimusalaksi 

tarkentui elintarvikkeiden tuotantoketjun, 

elintarvikeprosessien ja -jakelun logistiikka 

sekä siihen liittyvät turvallisuus- ja laatu-

näkökohdat. 

Kokonaisliikevaihto.

Yksikkö Euroa %

Mikkeli 4 128 286 64

Seinäjoki 2 249 129 35

Yhteensä 6 377 415 99

Instituutin yhteiset 
menot

53 504 1

Yhteensä 6 430 919 100
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Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti, Mikkeli
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli
p. 015 20 231
f.  015 2023 300
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti, Seinäjoki
Kampusranta 9 C 
60320 Seinäjoki
p. 06 4213 300
f.  06 4213 301
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
www.helsinki.fi/ruralia/seinajoki

 

Johtokunta 2004–2006

Puheenjohtaja
Professori Eero Puolanne
Helsingin yliopisto/Elintarviketeknologian laitos

Jäsen   Varajäsen
Apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupunki

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen  Kehittämisjohtaja Erkki Välimäki
(30.9.05 saakka) Seinäjoen kaupunki
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki 
(1.10.05 alkaen)  
Seinäjoen kaupunki
     
Professori Saara Hyvönen Maaseutuyrittäjyyden professori  
Helsingin yliopisto/ Pekka Mäkinen
Taloustieteen laitos Helsingin yliopisto/ 
   Taloustieteen laitos

Professori Mikko Tervo Professori Esko Mikkonen
Helsingin yliopisto/Metsäekonomian laitos Helsingin yliopisto/ 
   Metsävarojen käytön laitos

Professori Laura Kolbe Professori Klaus Helkama
Helsingin yliopisto/Historian laitos Helsingin yliopisto/ 
   Sosiaalipsykologian laitos

Professori Juha Helenius Dekaani Hannu Saloniemi
Helsingin yliopisto/ Helsingin yliopisto/
Soveltavan biologian laitos Eläinlääketieteellinen tdk
 
Aluekehitysjohtaja Kansanedustaja 
Kaisa-Leena Lintilä Aulis Ranta-Muotio
Sisäministeriö/Alueiden ja hallinnon  Etelä-Pohjanmaan liitto
kehittämisosasto

Maaseutuneuvos Eero Uusitalo Osastopäällikkö Heikki Luukkanen
Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Savon TE-keskus/
   Maaseutuosasto

Suunnittelija Riitta Kaipainen Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen
Ruralia-instituutti, Mikkeli Ruralia-instituutti, Mikkeli

Kehittämispäällikkö Pauli Valkosalo Kamreeri Seija Levelä
Ruralia-instituutti, Seinäjoki Ruralia-instituutti, Seinäjoki

palvelut -hankkeen tavoitteena oli koota 

yliopistotoimijoiden yritys- ja innovaatio-

palvelujen tarjonta yhdeksi kokonaisuu-

deksi ja edistää yhteistyötä ja vuorovai-

kutusta alueen elinkeinoelämän kanssa. 

Lisäksi yhdessä Mikkelin yliopistokeskuk-

sen kanssa järjestettiin kansainvälinen 

maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta 

käsittelevä Fairness and Welfare in Rural-

Urban Relations -seminaari.

Tutkimuksen osalta keskeisin Seinäjoen 

yliopistokeskuksen koordinoima hanke-

kokonaisuus oli EPANET-professuuriver-

kosto. Seinäjoen yksikkö oli aktiivisesti 

kehittämässä toimintamallia ja hakemassa 

ratkaisua EPANET-kokonaisuuden tulevai-

suuden turvaamisessa. 

Seinäjoen toimintayksikkö osallistui ak-

tiivisesti myös Seinäjoen yliopistokeskuk-

sen koulutustoimintojen kehittämiseen. 

Yliopistokeskuksen oppimisympäristön 

kehittämiseksi toteutettiin Aikuiskoulu-

tuksen virtuaalioppimisympäristön ke-

hittämishanke, joka oli osa laajempaa 

kaikkien yliopistoyksiköiden yhteistä 

hankekokonaisuutta. Maisteriohjelmien 

suunnittelun lähtökohtana mietittiin eri 

yliopistotoimijoiden vahvuusalueita ja py-

rittiin löytämään sellaisia koulutustarpeita, 

joihin vastaaminen maisteriohjelmilla olisi 

tarkoituksenmukaista. Lisäksi keskusteltiin 

yliopistokeskuksen opiskelijapalvelujen 

järjestämisestä tarkoituksenmukaisella 

tavalla sekä avoimen yliopisto-opetuksen 

koordinaation edelleen kehittämisestä.

HENKILÖSTÖ 
 

Instituutin palveluksessa työskenteli 120 

henkilöä. Mikkelin yksikössä oli 81 hen-

kilöä ja henkilötyövuosia kertyi 65,3. Vas-

taavasti Seinäjoen yksikössä työskenteli 39 

henkilöä henkilötyövuosien ollessa 32.

Mikkelin yksikköön oli sijoitettuna kaksi 

Helsingin yliopiston professuuria, joita 

osarahoitettiin yksikön hallinnoimista 

EU:n rakennerahastohankkeista: yhteis-

kuntatieteellisen maaseutututkimuksen 

professori (HY/sosiaalipsykologian lai-

Henkilöstö.

Mikkeli Seinäjoki Yhteensä

Vakinaiset virat 2 2 4

Muut pysyvät  

työsuhteet
21 11 32

Määräaikaiset tehtävät 50 23 73

Professorit (ei hlöstöä) (2) - (2)

Työllistettävät 3 - 3

Harjoittelijat 5 3 8

Yhteensä 81 39 120

toksen virka) ja kotieläinten hyvinvoinnin 

professori (HY/kliinisen eläinlääketieteen 

laitoksen virka). Seinäjoen yksikössä oli 

EPANET-verkostoon kuuluva professuuri, 

maaseutuyrittäjyyden tutkimusjohtaja. Li-

säksi yksikössä työskenteli elintarvikeket-

juihin ja elintarvikkeiden turvallisuuteen 

keskittynyt EPANET-professori.

Instituutin johtajana toimi Mikkelin yk-

sikön johtaja, professori Pirjo Siiskonen. 

Varajohtajana oli Seinäjoen yksikön johta-

ja, professori Sami Kurki. Keskuksen joh-

tokunnan puheenjohtajana oli professori 

Eero Puolanne Helsingin yliopiston maa-

talous-metsätieteellisestä tiedekunnasta 

elintarviketeknologian laitokselta. Joh-

tokuntaan kuului puheenjohtajan lisäksi 

kymmenen jäsentä ja heidän henkilökoh-

taiset varajäsenensä.

TALOUS

Kokonaisliikevaihto oli 6,4 miljoonaa 

euroa, josta Mikkelin yksikön osuus oli 

4,1 ja Seinäjoen 2,3 miljoonaa euroa. Lii-

kevaihdon kasvu vuodesta 2004 oli 6,7 

prosenttia.

Tulosalueittain ja yksiköittäin tarkastel-

tuna tutkimustoiminnan osuus oli 26 % 

instituutin toiminnasta. Kehittämistoimin-

ta muodosti koko instituutin toiminnasta 

34 %. Perusopetuksessa oli yksiköiden 

toimintarakenteen suurin ero: Mikkelissä 

yliopisto-opetus muodosti 28 % liike-

vaihdosta, Seinäjoella sen osuus oli 1 %. 

Täydennyskoulutuksen osuus instituutin 

liikevaihdosta oli 7 %, ja sen suhteellinen 

osuus kummassakin yksikössä oli samalla 

tasolla.

Yliopiston perusrahoituksen osuus lii-

kevaihdosta oli instituutin tasolla 16 % 

(Mikkelissä 14 % ja Seinäjoella 21 %). 

Instituutin merkittävin rahoituslähde oli 

EU:n rakennerahasto- ja puiteohjelma-

rahoitus, joka oli 46 % instituutin koko 

rahoituksesta. Mikkelissä liikevaihdosta 

52 % muodostui EU:n rakennerahasto-, 

puiteohjelma- ja yhteisöaloitehankkeista. 

Toimintaa rahoitettiin myös ministeriöiden 

ja valtion muulla erillisrahoituksella. Mak-

sutulojen osuus rahoituksesta oli 11 %. 

Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat insti-

tuutin suurin kuluerä. Niiden osuus oli yh-

teensä 57 % kaikista instituutin kuluista.  

JULKAISUT

Julkaisutoiminnassa lisättiin ja kehitet-

tiin julkaisemista verkossa. Yksiköiden ja 

hankkeiden www-sivustoilla julkaistiin 

julkaisuja sekä opetus- ja koulutusmate-

riaalia. 

Instituutissa julkaistiin 18 tieteellistä ar-

tikkelia arviointijärjestelmää (referee) 

käyttävissä tieteellisissä aikakauslehdis-

sä. Ruralia-instituutin omissa Julkaisuja- 

ja Raportteja-sarjoissa ilmestyi kahdeksan 

julkaisua. Oppikirjoja tuotettiin kaksi. 

LEADER+ -toimintaryhmätyö on vakiin-
nuttanut asemansa Suomessa kuluneen 
ohjelmakauden (2000–2006) aikana. 
Toimintaryhmät tarjoavat maaseudun 
toimijoille vahvan vaikutuskanavan maa-
seudun kehittämiseen, ja toimintaryhmien 
osaamiseen ja toimintakykyyn luotetaan 
alueilla yhä enemmän. Tämä selviää 
Ruralia-instituutin johdolla toteutetusta 
LEADER+ -ohjelman väliarviointitut-
kimuksesta (2005), joka tehtiin maa- ja 
metsätalousministeriön toimeksiannosta. 
Suomen LEADER+ -toimintaryhmä-
työllä on useita vahvuuksia, joista kan-
nattaa pitää kiinni myös tulevaisuudes-
sa. LEADER+ -ohjelman toimivuuden 
kulmakivet Suomessa ovat olleet laajasti 
sovelletut LEADER-erityispiirteet, ennen 
muuta alhaalta ylös -periaate, laajapohjai-
nen yhteistyö ja verkottuminen. Merkittä-
vää on myös useilla alueilla asteittain yhä 
sujuvammin toiminut toimintaryhmien 
ja alueviranomaisten välinen yhteistyö, 
jossa kummallakin on oma roolinsa. Han-
ketoiminnan vilkkautta selittää osaltaan 
maaseutualueiden aktiivinen kansalaisyh-
teiskunta, joka on osaltaan LEADERin 

LEADER+ -ohjelman väliarviointitut-
kimus (2005) tehtiin Ruralia-instituu-
tin Mikkelin yksikön, Oulun yliopis-
ton Kajaanin kehittämiskeskuksen, 
Vaasan yliopiston Levón-instituutin 
ja Suomen aluetutkimus FAR:n yh-
teistyönä. Hankkeen koordinaatto-
rina työskenteli erikoissuunnittelija 
Päivi Pylkkänen. 

Maaseudun toiminta- 
ryhmätyö vakiintunut 
ja vahvistunut

Teksti Päivi Pylkkänen

ansiosta edelleen vahvistunut.  
Ohjelman vahvuuksista ja saavutuksista 
huolimatta väliarvioinnista seurasi noin 
80 suositusta, joilla voidaan edelleen pa-
rantaa ohjelman toteutusta ja sitä myötä 
sen mahdollisuuksia tuottaa pitkäkestoi-
sia vaikutuksia. Uutta EU-ohjelmakautta 
2007–2013 ajatellen toimintaryhmätyötä 
yleisesti koskevat keskeisimmät suosi-
tukset on luokiteltavissa viiteen osa-alu-
eeseen: 1) Hallintomallin keventämiseen 
liittyvät toimet 2) Toimintaryhmätyön 
tulosten ja vaikutusten näkyvyyden li-
säämiseen liittyvät toimet, 3) Toiminta-
ryhmien roolien ja tehtävien täsmentä-
miseen liittyvät toimet, 4) Aikaisempien 
kokemusten ja opetusten tehokkaampaan 
hyödyntämiseen liittyvät toimet sekä      
5) Hankkeiden pitkäaikaisen vaikutta-
vuuden parantamiseen liittyvät toimet 
Väliarviointiin osallistuivat Ruralia-ins-
tituutin Mikkelin yksikön lisäksi Oulun 
yliopiston Kajaanin kehittämiskeskus, 
Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja 
Suomen aluetutkimus FAR. Hankkeen 
vastuullisena koordinaattorina toimi eri-
koissuunnittelija Päivi Pylkkänen. 

ARVIOINTIRAPORTTI
LEADER+ -väliarviointiraportti 2005 julkaistaan maa- ja met-

sätalousministeriön julkaisusarjassa, ja sen voi tilata maa- ja 

metsätalousministeriöstä www.mmm.fi tai taittamattomana 

käsikirjoituksena Ruralia-instituutin verkkosivuilta www.hel-

sinki.fi/ruralia/mikkeli/julkaisut.

Itämeren alueen 
historiamatkailureitit 
yhteistyössä 

Teksti 
Aapo Jumppanen  | 
Kuvat Kaisa Ikola ja 
Jaakko Elenius

AGORA-hanke on tuonut yhteistyöhön mukaan latvialaisen Riian kaupungin historiamatkailun 
toimijoita. Toinen AGORA-hankkeen työpajoista järjestettiin maaliskuussa Riiassa.

Suunnittelija Aapo Jumppasen mukaan AGORA-
hankkeen työpajoissa on keskitytty erityisesti 
vuosien 1700–1721 Suurta Pohjan sotaa käsitte-
levän matkailutarjonnan kehittämiseen.

Kansainvälinen AGORA-hanke on tiivis-
tänyt kahden pohjoismaisen historiamat-
kailureitin – suomalaisen Sodan ja rauhan 
tien ja ruotsalais-norjalaisen Karoliini-
reitin – yhteistoimintaa ja tuotekehitystä. 
AGORA-hanke on tuonut yhteistyöhön 
mukaan myös latvialaisen Riian kaupun-
gin historiamatkailun toimijoita. 
 AGORA-hankkeen keskeisenä työ-
muotona tänä vuonna oli kaksi Ruralia-
instituutin hallinnoimaa työpajaa, joista 
toinen järjestettiin Riiassa maaliskuussa 
ja toinen Isossakyrössä toukokuussa. 
 Suunnittelija Aapo Jumppanen 
sanoo, että työpajoissa käsitellyt histori-
alliset teemat liittyivät kiinteästi Suomen, 
Ruotsin ja Latvian yhteiseen historiaan 

osana Itämerta hallinnutta Ruotsin ku-
ningaskuntaa. 
 Työpajat keskittyivät erityisesti Suurta 
Pohjan sotaa 1700–1721 käsittelevän mat-
kailutarjonnan kehittämiseen suomalaisen 
Sodan ja rauhan tien ja ruotsalais-norja-
laisen Naboerin ylläpitämän Karoliinirei-
tin välillä. Myös Suuresta Pohjan sodasta 
kertovan suomalais-ruotsalais-latvialaisen 
yhteisnäyttelyn perustamismahdollisuuk-
sien arvioiminen sekä aikakauteen sijoit-
tuvan historiantutkimuksen edistäminen 
olivat keskeisiä teemoja.
 Seinäjoen yksikössä toteutettu hanke 
on osa eurooppalaista AGORA-projektia, 
joka tähtää kestävään kehitykseen poh-
jautuvan turismin edistämiseen Itämeren 
alueen valtioiden piirissä. Koko projektia 
hallinnoi saksalainen Greifswaldin yli-
opisto, ja sitä rahoittavat Euroopan alue-
kehitysrahasto EAKR sekä kansalliset 
rahoittajat.

Lisätietoja 
Tutkimusjohtaja Hannu Törmä
06 4213 313
hannu.torma@helsinki.fi 
 
www.agora-tourism.net ja 
www.sodanjarauhantie.fi



”Maaseudun syväkurkku”
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Maaseudun kehittämisyhteistyö Lugan seudun kanssa alkamassa

Venäjän paikallishallinnon 
uudistus on tuonut haasteita 
ja mahdollisuuksia

Teksti Kirsi Bykachev, Leo Granberg ja Satu Viha-
vainen | Kuvat Nikolai Frolov, Tuula Virtanen

Lugan seudulla tutustuttiin hankepartnereihin ja Lugaa 
ympäröivään maaseutuun sekä paikallishallinnon nyky-
tilaan vuoden alusta voimaan astuneen hallintoraken-
neuudistuksen jälkeen. Ruralia-instituutista vierailuun 
osallistuivat RurACT-hankkeen projektipäällikkö Kirsi 
Bykachev, erikoissuunnittelija Satu Vihavainen ja profes-
sori Leo Granberg sekä paikallinen TACIS-koordinaattori 
Vladislav Minin (toinen vas.).

Pietari

Lappeenranta

Mikkeli

Luga

Kotka
Kouvola

Ruralia-instituutin ja Pietarin valtiollisen 
maatalousyliopiston vuonna 2003 solmi-
ma yhteistyösopimus konkretisoitui taas 
hiukan, kun professori Leo Granberg, 

erikoissuunnittelija Satu Vihavainen 
sekä vuodenvaihteessa käynnistyneen 
RurACT-hankkeen projektipäällikkö 
Kirsi Bykachev vierailivat maatalousyli-
opiston edustajien kanssa Lugan seudulla 
maaliskuun lopussa. Matkalla tutustuttiin 
hankepartnereihin ja Lugaa ympäröivään 
maaseutuun sekä paikallishallinnon ny-
kytilaan vuoden alusta voimaan astuneen 
hallintorakenneuudistuksen jälkeen.
 Vierailu koostui tutustumiskäynneistä 
kahteen uuteen Lugan seudun paikallis-
hallinnon yksikköön, Dzerzhinski-To-
roshkovichiin ja Osmino-Relliin, jotka 
ovat RurACT-hankkeen TACIS-kump-
paniprojektin pilottialueita. Kummassa-

kin kunnassa tavattiin sekä paikallisen 
hallinnon että yritysten edustajia. 
 Dzerzhinski-Toroshkovichi sijaitsee 
aivan Lugan kaupungin kupeessa, mikä 
vaikuttaa positiivisesti kunnan tilantee-
seen ja kehittämisilmapiiriin. Syrjäi-
semmän Osmino-Rellin kuntakeskus on 
puolestaan 60 kilometrin päässä seutu-
keskuksesta Lugasta ja kunnan uusi hal-
linto kokeekin kehittämisen ilman valtion 
tukea liki mahdottomaksi.
 Lugassa vierailtiin lisäksi talonpoi-
kaisyliopistossa ja yrityskeskuksessa, joka 
järjestää yrittäjille erilaisia koulutuksia ja 
muita palveluja sekä pyörittää naisten re-
surssikeskusta. Osa TACIS-hankkeenkin 

koulutuksista tullaan järjestämään yhteis-
työssä keskuksen kanssa.
 Tutustumismatka RurACTin kumppa-
nuusalueelle antoi alustavan kuvan hank-
keiden toimintakentästä. Paikallishal-
linnon uudistus on tuonut alueella esille 
paitsi haasteita myös mahdollisuuksia. 
Päätösvalta paikallisella tasolla on kasva-
nut, mutta taloudelliset resurssit toteuttaa 
uudistuksia ovat heikot verotusoikeudes-
ta huolimatta. Sekä kuntien viranomaiset 
että yrittäjät ovat kuitenkin aktiivisesti 
käynnistämässä kehittämistyötä yhdessä 
sikäläisten tukiorganisaatioiden ja Rura-
lia-instituutin kanssa.
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Iso-Härön innovaatioaallon liikuttava syntytarina

Professori Leo Granberg virkaanastujaisluennossaan:

Perheviljelmien nousu 
jäi Venäjällä tulematta

Leo Granberg on Helsingin yliopiston 
yhteiskuntatieteellisen maaseutututki-
muksen professori ja työskentelee Mik-
kelissä Ruralia-instituutissa. Hänen kiin-
nostuksen kohteitaan ovat muun muassa 
Venäjän maaseudun murros, kakkosasu-
misen merkitys kaupungin ja maaseudun 
vuorovaikutuksessa, bioenergia ja maa-
seutututkimuksen teoriat.
 Virkaanastujaisluennossaan tou-
kokuussa Granberg kävi läpi Venäjän 
maaseudun muutosta ja jatkuvuutta. Lu-

ennossaan Granberg tarkasteli historialli-
sen murroksen yli vaikuttavia, jatkuvuutta 
ylläpitäviä tekijöitä ja pohti muutoksen 
mahdollisuutta erityisesti polkuriippu-
vuus-teorian valossa.
 Venäjän historiassa kääntyi esiin 
uusi lehti vuonna 1990, kun valtion yk-
sinoikeus maanomistukseen kumottiin ja 
käynnistettiin maatalousreformien sarja. 
Perheviljelmien esiinmarssia odotettiin 
varsinkin lännessä, mutta näin ei käynyt. 
Suurten mullistusten keskellä jotkin neu-

Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellisen 
maaseutututkimuksen professori Leo Granberg.

vostoajoilta tutut piirteet maaseudun elä-
mässä näyttävät pysyvän sitkeästi. Kol-
lektiivitilat perineet suurtilat tuottavat yhä 
lähes puolet Venäjän maataloustuotteista. 
Kotitalouksien pienet palstat ja karjasuo-
jat vastaavat vielä suuremmasta osasta 
tuotantoa. 
 Granberg on toiminut aiemmin mm. 
Jyväskylän yliopiston Chydenius-insti-
tuutin tutkimusjohtajana, Lapin yliopis-
ton sosiologian professorina ja vieraile-
vana professorina Mannheimin yliopiston 

– Yliopiston kolmannen tehtävän osasto, puhelimessa 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen päällikkö, Sipl. ins., 

AB.Sc. Pekka-Jukka Palmu.

– Täällä entisen maitotilan isäntä, entisen Sippilän kir-

konkylän, nykyisen SipJopHaun suurkunnan sivukylän, 

Iso-Härön kyläpäällikkö Tupeloinen. Onkohan tämä 

nyt oikeassa paikassa?

– Riippuu yksityisen rahan määrästä.

– Kuinka? Minulla ei ole yksityistä rahaa ollut vuosi-

kymmeniin. Sanelma on aina huolehtinut siitä.

– Ei sitten hukata kallista aikaani. Indikaattorit ja kah-

vitauko painavat päälle. Kertokaa asianne.

– Etsitte kuulemma kehittämiskohteita. Olemme Tah-

vanaisen kanssa kyllästyneet siihen, että saamme joka 

kevät keksiä kyläyhdistyksen toimintakertomuksen 

päästämme. Muut eivät tule enää kokouksiin, kun 

Tahvanainen vahingossa muistutti isosetänsä Au-

kustin kaivamasta rajaojasta. Se kun lipesi 30 senttiä 

Ryökkästen puolelle. Että meillä ainakin olisi sellaista 

kehittämisen paloa.

– Ovathan ruohonjuuritason ajatukset meille tärkeitä, 

jos…

– Niin, kylätalon puutarha on kyllä kovin ruohottunut. 

Sitä on jo kauan…

– Disseminaation aika tulee myöhemmin. Parempi yksi 

uusi ajatus kuin pussillinen vanhoja. Päivän sana on 

”innovoi”.

– No voi voi? Valitusvirsikö auttaisi?

– Ehkä. Aluekehitysrahat nimittäin priorisoitiin eri seu-

tukuntiin ja toisiin organisaatioihin.

– Voimme kai yrittää sitten itse. Onneksi Aukusti tes-

tamenttasi kaikki metsänsä yhdistykselle. Kai niille nyt 

keksitään käyt…

– Tietenkin tämä muutos toimintaympäristössä aset-

taa asiat uuteen valoon. Jospa sovittaisiin tapaami-

nen. Koin äsken innovaatioelämyksen. Kylännehän 

kuuluu vanhaan itkijänaisten kulttuuripiiriin?

Kolmen vuoden kuluttua korkealla Brysselin katujen 

yläpuolella Pierre yskäisi voimakkaasti. 

– Menikö croissant väärään kurkkuun? kysyi Anton 

papereidensa takaa.

– Mitä ne vielä keksivät? ”Valitusvirret kylän kehit-

tämisen voimavarana”, älähti Pierre otsaansa rypis-

täen.

– Me emme tarkasta hankkeen tavoitteita, vaan toteu-

tuneita kustannuksia, muistutti Giuliano topakasti.

Teksti Panu Pöyhtäri
Kuva Harri Hakala

vertailevan eurooppalaisen yhteiskunta-
tutkimuksen keskuksessa. Hän on tutkinut 
Suomen maatalouden tukijärjestelmiä ja 
Euroopan integraation vaikutuksia ruoka-
järjestelmään, Barentsin alueen kehitystä 
sekä Itä-Euroopan ja Venäjän sosialismin 
jälkeisen maaseudun muutoksia. Hän on 
toimittanut mm. teokset Snowbelt, Euro-
pean Green Ring ja Actors on the Chan-
ging European Countryside.
 Hänellä on käynnissä kaksi Suomen 
Akatemian rahoittamaa tutkimusta.
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Luomukurssi houkutteli 
vaihto-opiskelijoita Mikkeliin
Teksti ja kuva Aija Taskinen

Erasmus-vaihto-opiskelija H. Erdem Akartepe Ankaran yliopistosta kohtaa juvalaisen luomuhiehon. 

Kestäviin ruokajärjestelmiin ja luomu-
ruoan reitteihin paneutuva Organic Food 
Systems (LUOMU6) -kurssi toi Mikkeliin 
huhtikuussa monipuolisen opiskelijajou-
kon. Kahdeksan kurssilaisen joukossa oli 
muun muassa kaksi kalataloustieteilijää 
Turkista, trooppisen metsänhoidon jatko-
opiskelija Hong Kongista sekä maatalo-
ustieteilijä Pietarin maatalousyliopistosta. 
Kurssilaiset pääsivät suoraan suomalaisen 
luomuruoan alkulähteille Juvan Muumaa-

maitotilalle sekä Juvan luomumeijeriin 
–  moni oli ensimmäistä kertaa Suomen-
jaksollaan Helsingin ulkopuolella.
Mikkelin-jakson vetäjänä toimi tutkija 
Tuija Mononen Joensuun yliopistosta, 
ja opiskelijapalaute kurssin ohjelmasta 
oli hyvin myönteistä. Tämä luonnonmu-
kaisen maa- ja elintarviketalouden ai-
neopintoihin kuuluva kurssi järjestetään 
joka toinen vuosi.

Ruralia-instituutin kolme opetusryhmää 
– Eco Studies, Coop Studies ja Rural Stu-
dies – kokosivat voimansa ja markkinoivat 
opintojaan keväällä Kuopion, Tampereen, 
Helsingin (Viikki) ja Jyväskylän yliopis-
toissa. Yliopistojen auloihin pystytettiin 
pöydät, roll upit ja markkinointimateri-
aalit ja esiteltiin opintotarjontaa sanoin 

Ruralian opintojen markkinointikiertue 

Maistiaisia luomu-, osuustoiminta- ja 
maaseutuopinnoista 

Teksti Marja Kerttu Kurkela  |   
Kuva Panu Pöyhtäri

ja kuvin. Kiertueella esittelijöinä olivat 
opintosuunnittelijat Marja Kurkela ja 
Aija Taskinen, verkkopedagogi Pekka 
Hytinkoski ja tiedottaja Panu Pöyhtäri. 
Opinnot herättivät laajaa kiinnostusta 
ja moni kuuli vasta ensimmäistä kertaa 
näinkin laajoista Ruralia-instituutin ope-
tusryhmien tarjoamista yliopistotason 
opinnoista. Opintotarjonnan näkyminen 
yhteistyöyliopistojen kampuksilla ja tie-
dotuksessa on erittäin tärkeää, jotta opis-
kelijapohja varmistetaan tulevaisuudes-
sakin ja sana monipuolisesta ja laaduk-
kaasta opetustarjonnasta leviää. Pelkän 
verkossa tapahtuvan mainonnan varassa 
markkinointi ei ole riittävää. 

Kilpailukysymykseen ”Onko maaseu-
dulla tulevaisuutta?” vastattiin ahkerasti. 
Tulevaisuuden toivottiin olevan mahdol-
lisimman valoisa, hyvä, vihreä, eettisempi 
ja monipuolinen. 
Luomu,  matkailu, virkistys, kulttuuri ja 
erikoispalvelut sekä metsä ja energia tuli-
vat kaikki vastauksissa esiin, ja monipuo-
lisuus näyttää olevan maaseudun tulevai-
suutta suuren joukon mielestä. Olipa joku 
myös sitä mieltä, että tulevaisuutta ei ole 
tai se tulee olemaan huono, jopa surkea. 
Maaseudun tulevaisuuteen vaikuttaa opis-
kelijoiden mukaan myös se, olemmeko 
valmiita maksamaan siitä enemmän kuin 
nyt. Kotimaisen ruoan vahvuuteen uskoi 

moni, mutta EU:n nähtiin tuovan epävar-
muutta maaseudulle. Eläviä kyläyhteisöjä 
ja idearikkaita asukkaita peräänkuulutet-
tiin, ja pienille elinvoimaisille keskuksille 
povattiin hyvää tulevaisuutta. Kilpailuun 
vastasi 318 henkilöä. 
Koko kiertueen aikana tavoitettiin puoli-
sen tuhatta henkilöä. Lisäksi välillisesti 
infotauluille ja opintokanslioihin jätetyt 
mainokset tavoittavat opiskelijoita yli-
opistoilla vielä pitkään. Opetuksen nä-
kyvyyttä voi tulevaisuudessa edelleen 
parantaa huomattavasti, jotta tavoitetaan 
yhä laajempi joukko opiskelijoita. Ke-
vääksi 2007 onkin jo suunnitteilla uusi 
kiertue, uusin ideoin. 

Tutustu luomutietoon internetissä!

www.luomu.fi on  laaja ja monipuolinen puolueeton luomutietopankki,  joka on tarkoitettu palvelemaan luomuketjun 

eri toimijoita, sidosryhmiä ja julkista sanaa. Luomutietopankin tarjoaman tiedon toimivuus, monipuolisuus, ajankoh-

taisuus, luotettavuus ja puolueettomuus perustuvat asiantuntijatahojen yhteistyöhön. Sivustoille kootaan tutkimus-

tietoa, uutisia ja tapahtumatietoja ja sivuilta löytyy lisäksi paljon luomuaiheisia linkkejä. Asiantuntijat vastaavat Kysy  

luomusta -palstalle jätettyihin kysymyksiin. Lisätietoja: jukka.rajala@helsinki.fiw
w

w
.lu

om
u.

fi

Witzenhausenissa luomuun keskittynyt tiedekunta
Teksti Sirpa Taskinen

Ruralia-instituutti teki tammi-helmikuun 
vaihteessa opintomatkan Kasselin yliopis-
ton luonnonmukaisten maataloustieteiden 
tiedekuntaan Saksaan. Matkan tarkoituk-
sena oli saada tietoa kansainvälisestä 
maisteriohjelmasta ”Master of Science 
in International Ecological Agriculture”. 
Ohjelma sijoittuu Kasselin yliopiston 
Luonnonmukaisten maataloustieteiden 
tiedekuntaan Witzenhausenissa.
 Maatalouden opettamisella on pitkät 

perinteet Witzenhausenissa. Jo vuonna 
1898 Witzenhauseniin perustettiin koulu, 
jossa koulutettiin maatalouden asiantunti-
joita Saksan siirtokuntiin. Vuodesta 1971 
Witzenhausen on isännöinyt maatalouden 
tiedekuntaa, kansainvälistä maaseudun 
kehittämistä sekä ympäristön suojelua 
osana Kasselin yliopistoa. Vuodesta 1995 
lähtien Witzenhausenin koko tiedekunta 
on keskittynyt luomuun. 
 Witzenhausenissa opiskelee noin 700 

opiskelijaa, ja tiedekunta on tunnettu hy-
västä opiskelijailmapiiristään, käytännön-
läheisestä opetuksestaan sekä tutkimukses-
taan. Witzenhausenin maasto ja Kasselin 
ja Göttingenin, jotka ovat suuria yliopisto-
kaupunkeja, läheisyys tekevät siitä erittäin 
houkuttelevan. Lisäksi liikenneyhteydet 
toimivat erinomaisesti ja opiskelijat mat-
kustavat junalla ilmaiseksi!
 Kansainvälisissä maisteriopinnoissa 
syvennytään luomumaatalouden vaati-

muksiin ja haasteisiin. Opinnoissa koros-
tetaan ongelmanratkaisutaitoja, tiimityös-
kentelyä sekä luovuutta. Kansainvälisiin 
maisteriopintoihin osallistujista 1/3 on 
saksalaisia ja 2/3 ulkomaalaisia. 
 Ohjelmassa toimivat professorit ja 
opiskelijat esittelivät ohjelman rakennetta 
ja rahoitusta opintomatkaan osallistujille. 
Tutustumismatkaan osallistuivat varajoh-
taja Leena Mäkelä, tutkimusjohtaja Jouni 
Kujala sekä suunnittelija Sirpa Taskinen.

Suomen Kulttuurirahasto tukee 
osuustoimintatutkimusta

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt 

tutkimusjohtaja Eliisa Trobergille ja 

työryhmälle Osuustoiminnasta voi oppia 

– Opetus-, oppimis- ja kansalaistumisnä-

kökulmia osuustoimintaan -tutkimushank-

keeseen Osuustoiminnan tutkimusrahas-

tosta 20 000 euroa.

 Tutkimusryhmään kuuluvat KTM Pek-

ka Arponen, KM Pekka Hytinkoski sekä 

FM Satu Vihavainen. Tutkimusryhmän 

jäsenet työskentelevät Ruralia-instituutin 

Mikkelin yksikössä osuustoiminnan ope-

tus- ja kehittämishankkeissa.

 Tutkimushankkeen tavoitteena on tut-

kia osuustoiminnan monitieteistä ilmiötä 

opetuksen, oppimisen ja kansalaistumisen 

näkökulmista. Eri tieteenaloja (kauppatie-

teet, kasvatustiede sekä talous- ja sosiaali-

historia) edustavat tutkimukset liittyvät yh-

teen monitieteiseksi tutkimushankkeeksi. 

Hanke on monivuotinen väitöskirjahanke, 

ja se tuottaa opetusmateriaalia osuustoi-

minnan opetukseen.

 Pekka Arponen tutkii yhteisölliseltä 

pohjalta tapahtuvan opiskelijayritystoi-

mintaan osallistumisen hyötyjä oppilaitok-

sissa. Pekka Hytinkosken osuustoiminnan 

Osuustoiminnan tutkimus on voimistunut 
merkittävästi mm. pro gradu -töiden ja 
väitöskirjojen määrällä mitattuna 2000-
luvulla. Väitöskirjatutkimusta tekee tällä 
hetkellä viitisentoista jatko-opiskelijaa 
mm. Helsingin yliopistossa, Lappeenran-
nan teknillisessä yliopistossa, Kuopion 
yliopistossa, Tampereen yliopistossa, 
Turun kauppakorkeakoulussa, Vaasan 
yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa. 

Erityisesti S-ryhmän ja osuuspankkien me-
nestys on synnyttänyt kiinnostusta samoin 
kuin pienosuustoiminnan voimistuminen 
1990-luvun puolivälistä lähtien. Osuus-
toiminnalliset yritykset ovat tuoneet esille 
pitkäjänteisen toiminnan, paikallisuutta ja 
alueellisuutta korostavat näkökulmat sekä 
ihmistä lähellä olevan taloudellisen toi-
minnan mahdollisuudet. Osuustoiminta-
tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet ovat 
parantuneet mm. Suomen Kulttuurirahas-
ton Osuustoimintarahaston myötä.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 
Mikkelissä on kehittymässä valtakun-
nalliseksi osuustoimintatutkimuksen ja 
yliopisto-opetuksen koordinaatiokeskuk-
seksi. Ruralia-instituutissa avattiin touko-
kuussa 2006 osuustoiminnan ja yhteisöta-
louden tutkijoita palveleva tutkimuspor-
taali osoitteessa www.coopstudies.fi/por-
taali. Tämän lisäksi Ruralia-instituutti 
järjesti yhdessä Pellervo-Seuran kanssa 
tutkimusseminaarin Mikkelissä 11.5–

Teksti  Eliisa Troberg

Tutkijoiden kiinnostus 
heräsi osuustoimintaan 

Osuustoiminnan tutkimus on Suomessa 
lisääntynyt 2000-luvulla, mikä näkyy väi-
töskirjojen ja pro gradu -töiden määrissä. 
Suomen kulttuurirahasto myönsi tutki-
musjohtaja Eliisa Trobergin ja työryhmän 
tutkimushankkeeseen Osuustoiminnan 
tutkimusrahastosta 20 000 euroa.

12.5.2006. Pääpuhujana oli professori 
Derek Jones, Hamilton College, USA. 

Tutkimusta tukevat Ruralia-instituutin 
koordinoimat Co-op Studies yliopis-
to-opinnot, jotka toteutetaan yliopisto-
verkoston muodossa. Verkostossa ovat 
Helsingin yliopiston lisäksi Kuopion 
yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu 
ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 
Neuvotteluita käydään keväällä 2006 
Tampereen yliopiston, Vaasan yliopiston 
ja Turun kauppakorkeakoulun liittymi-
seksi verkostoon. Co-op Studies 25 opin-
topisteen perusopintokokonaisuus alkoi 
syksyllä 2005. Opiskelijoille tarjotaan 
myös syventäviä opintojaksoja. 

Teksti Pekka Arponen | 
Kuva Sakari Martikainen

Neuvontapalveluja  
osuuskuntayrittäjyyteen

Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö on alkanut helmikuun alusta 
alkaen tuottaa neuvontapalveluja osuuskuntayrittäjyydestä kiinnos-
tuneille henkilöille ja tahoille Etelä-Savon alueella. Varat palvelun 
tuottamiseen tulevat Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Mikkelin 
seudun liitolta. Palvelun käytännön toteutuksesta vastaa projektipääl-
likkö Pekka Arponen, jolla on vastaavasta työstä jo pitkä kokemus 
takanaan. 

Erityisesti osuuskuntiin keskittyvä neuvontapalvelu on nähty tarpeel-
liseksi siksi, että uusien osuuskuntien syntyprosessi usein poikkeaa 
merkittävästi muiden yritysmuotojen vastaavasta ja vaatii näin ollen 
erityisosaamista tuekseen. Lisäksi osuuskunta voi sopia yritysmuo-
doksi niillekin henkilöille, joiden kohdalla muut yritysmuodot eivät 
tule kyseeseen. Palvelun myötävaikutuksella on tähän mennessä syn-
tynyt yksi uusi osuuskunta ja pari muuta on kehittelyasteella.

Osuuskuntaneuvonta toimii tällä hetkellä Ruralia-instituutin vuok-
ratiloissa Raatihuoneenkadulla, mutta saa paremmat tilat käyttöönsä 
Lönnrotinkadulle toteutuvan muuton yhteydessä. Muuton jälkeen 
varsinainen neuvontapiste voidaan virallisemmin ja näkyvämmin 
avata.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Pekka Arponen
044 300 1291, pekka.arponen@helsinki.fiwww.coopstudies.fi

www.coopstudies.fi/portaali

verkko-opetusta koskevan tutkimuksen 

näkökulma on erityisesti yhteisöllinen 

oppiminen verkko-opetuksessa. Satu 

Vihavainen tutkii osuustoiminnan roo-

lia hyvinvointiyhteiskunnan paikallisessa 

muotoutumisessa ja osuustoimintaa yh-

teisöllisenä kansanliikkeenä.
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tuottamaan taas tarvitaan aktiiviväestöä. 
Eri järjestöjen ja esimerkiksi kyläyhdis-
tysten voimavarojen valjastaminen maa-
seudun palvelujen järjestämiseen on yksi 
mahdollisuus. 
Näihin haasteisiin etsivät vastauksia yh-
teistyössä Ruralia-instituutin kanssa Diak 
Pieksämäeltä, Mikkelin ammattikorkea-
koulu ja Itä-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskus, mutta myös eteläsavolaisten 
kylien asukkaat, kunnat, alan ammattilai-
set ja järjestöt. Kansainvälisenä kumppa-
nina toimii pohjoisitalialainen hyvinvoin-
tialan osuuskunta. Hanke saa rahoituksen 
EU:n EQUAL-ohjelmasta. 

Lisätietoja 
www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/senet
ja salla.kettunen@helsinki.fi, 
044 539 1143

RURACT – RAJAN YLITTÄVÄÄ 

KYLIEN YHTEISTYÖTÄ 

RurACT-hankkeesta juttu tässä lehdessä 
sivulla 17.

Lisätietoja
www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/ruract
ja kirsi.bykachev@helsinki.fi, 
050 390 2438

Kuntaliitos 
vaikutti vain 
hieman arkeen 
Peräseinäjoella

”Oleellista on nähdä kuntaliitos pikem-
minkin alueellisen kehittämisen välineenä 
kuin päämääränä. Kehittämistyössä tär-
keintä on alueen asukkaiden hyvinvointi 
ja palveluiden saatavuuden turvaaminen”,  
tutkija Kaj Zimmerbauer sanoo. Zim-
merbauer selvittää Ruralia-instituutissa 
Seinäjoella kuntaliitoksen vaikutuksia. 
Erityisenä mielenkiinnon kohteena on 
viime vuoden alussa toteutunut Seinäjoen 
ja Peräseinäjoen yhdistyminen. 
 Seurantahankkeen kyselytutkimuk-
sessa kartoitettiin, miten kuntaliitos vai-
kutti Peräseinäjoen asukkaiden arkeen. 
Tuloksena oli, että kuntaliitos on muut-
tanut vain vähän asukkaiden arkea ja 
suhtautumista liitokseen. Kyselyyn vas-
tanneista 50,3 % oli vastustanut kuntalii-
tosta ennen sen toteutumista, 40,9 % oli 
kannattanut ja 8,8 %:lla ei ollut kantaa 
asiaan. Yhteensä 17,3 %:lla kuntaliitoksen 
vastustajista suhtautuminen on muuttunut 
myönteisemmäksi, kun taas 13,8 %:lla lii-
toksen kannattajista suhtautuminen on ai-
empaa kielteisempi. Moni jyrkästi liitosta 
vastustanut suhtautuu liitokseen kuitenkin 
edelleen erittäin kielteisesti. ”Tilanne voi 
kuitenkin muuttua. Liitoksesta on kulunut 
vasta vähän aikaa, ja lisäksi on epäsel-
vyyttä siitä, mitkä muutoksista johtuvat 
kuntaliitoksesta ja mitkä joistakin muista 
tekijöistä”, Zimmerbauer sanoo.
 Suhtautumista ovat muuttaneet myön-
teisemmäksi kuntaliitoksen seurauksena 
tulleet investoinnit, kuten koulujen kor-
jaus ja katuvalojen asennus. Myönteisem-
pään suhtautumiseen vaikutti myös se, 
että kuntaliitokseen liittyneet uhat eivät 

olleetkaan ainakaan välittömästi toteu-
tuneet. Positiivisena pidettiin niin ikään 
sitä, että liitos toteutettiin, kun se perustui 
vapaaehtoisuuteen ja siitä seurasi valtion 
tarjoamia taloudellisia hyötyjä.
 Aiempaa kielteisempään suhtautu-
miseen oli pääsääntöisesti syynä muun 
muassa eräiden maksujen – kuten kiin-
teistöveron, vakuutusten ja vesimaksujen 
– nousu. Samoin byrokratian lisääntymi-
nen oli vaikuttanut aiempaa kielteisem-
pään suhtautumiseen.
 Kuntapalvelut oli kyselyssä jaettu 
kolmeen ryhmään, joita olivat sosiaali- ja 
terveystoimi, opetus- ja sivistyspalvelut 
sekä kolmantena neuvonta- ja tekniset 
palvelut sekä liikenne. Kuntaliitoksen 
vaikutukset palveluihin olivat vastaajien 
mukaan vielä varsin vähäisiä. Yksittäi-
sistä palveluista tyytymättömimpiä oltiin 
julkisiin liikennepalveluihin, tyytyväi-
simpiä puolestaan kirjastopalveluihin.
 Identiteetin osalta samastuminen Pe-
räseinäjokeen on liitoksen myötä pikem-
minkin vahvistunut kuin heikentynyt. Vas-
taajista 60 % arvioi, että samastuminen 
Peräseinäjokeen on pysynyt ennallaan, 
mutta 22 % arvioi sen vahvistuneen jonkin 
verran tai selvästi. 18 % koki samastumi-
sen heikentyneen. Paikallinen identiteetti 
näyttääkin tutkimuksen mukaan säilyvän 
alueen kehittämisen yhtenä käyttövarana 
liitoksesta huolimatta. 

Lisätiedot
Tutkija Kaj Zimmerbauer
kaj.zimmerbauer@helsinki.fi
0400 479 471

Asukkaiden huolet Peräseinäjoella kuntaliitoksen jälkeen.
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Manner-Suomen maaseudun
tuleva kehittäminen arvioitiin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ennakkoarviointi luovu-
tettiin huhtikuussa maa- ja metsätalousministeriölle. Ennakkoarvioinnin 
tekivät ministeriön tilauksesta yhteistyössä Ruralia-instituutti,  MTT-Ta-
loustutkimus (MTTL), Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ja Helsin-
gin yliopiston soveltavan biologian laitos. 14-jäsenisen arviointiryhmän 
työskentelyä koordinoi tutkimusjohtaja Petri Kahila Ruralia-instituutin 
Seinäjoen yksikössä.
Ennakkoarvioinnilla haluttiin parantaa maaseudun kehittämisohjelman 
laadinnan ja täytäntöönpanon laatua ja toimivuutta. Työskentelyn aikana 
tunnistettiin tulevia maaseudun kehittämisen toimenpiteitä ja määriteltiin 
tavoitteita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Keskeisiä arviointikohteita 
olivat muun muassa käytettävissä olevien määrärahojen kohdistaminen 
ja eri toimenpiteiden vaikutukset maaseudun kehittämiseen Suomessa ja 
Euroopan unionissa. Kokonaisuus muodostui neljästä osa-alueesta: maa- 
ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittäminen, ympäristön ja maan hoito, 
maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja maaseutualueiden 
elämänlaatu sekä LEADER-toimintatapa.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ajoittuu ohjelmakaudelle 
2007–2013. Toimeenpanevina viranomaisina ovat maa- ja metsätalousmi-
nisteriö, aluetasolla toimivat työvoima- ja elinkeinokeskukset ja paikallis-
tasolla kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

R

Kylien elinvoimaisuutta ja 
elinkeinoja kehittämässä

tyksen toimintarutiineja ja tarjota myös 
vuorovaikutteinen kanava, josta kylä voi 
kysyä neuvoja kehittämiseen liittyviin 
kysymyksiin myös sen jälkeen, kun var-
sinainen prosessi on ohi. Sivustolta löytyy 
myös mm. vinkkejä erilaisiin ryhmätyö-
menetelmiin, kehittämisen periaatteiden 
teoreettisempaa pohdintaa ja linkkejä 
eteenpäin hyväksi havaittuihin lähteisiin. 
Kyläke-neuvontatoiminnot ovat osa Pro 
Agria Etelä-Savon Aktiiviset kylät II          
-hanketta. Hankkeessa toimii suunnitteli-
jana Marja Kerttu Kurkela yhteistyössä 
Manu Rantasen ja Torsti Hyyryläisen 
kanssa.

Lisätietoja
www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/kylake,
marja.k.kurkela@helsinki.fi, 
044 300 1293

SENET – HYVINVOINTIPALVELUJA  

TULEVAISUUTEEN

Ikääntyvien määrä lisääntyy tulevaisuu-
dessa. Tarvitaan monenlaisia palveluja, 
jotta ikäihmiset voisivat elää mahdollisim-
man pitkään omassa kodissaan. Palveluja 
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Ruralia-instituutin Mikkelin yksikös-

sä on menossa kyliin monella tavalla 

liittyviä hankkeita, kuten Kyläke-, 

SENET- ja RurACT- hankkeet. Yhtey-

denottoja kyliltä odotellaan innois-

saan! Ruralialaiset jalkautuvat kylille 

mahdollisimman usein. 

 

KYLÄKE – TUKEA KYLÄN ELOON 

JA OLOON 

Ruralia-instituutti tarjoaa Mikkelin ja 
Pieksänmaan seutujen kylille tukea ja 
apua kylän toiminnan suunnitteluun ja 
kehittämiseen. Tutkimuksen ja käytän-
nön kehittämiskokemuksen pohjalta 
kerättyä tietoa hyödyntäen on verkkoon 
tehty Kyläke-sivusto (www.helsinki.
fi/ruralia/mikkeli/kylake), joka tukee 
kylien omaa kehittämistä. Ruralia-insti-
tuutin tarjoaman koulutuksen ja sivuston 
avulla kyläyhdistys voi kehittää ja samal-
la myös arvioida toimintojaan jatkuvan 
suunnittelun periaatteiden mukaisesti. 
Toimet räätälöidään jokaiselle kylälle 
yksilöllisesti. 
Kyläke-verkkosivujen tarkoitus on yk-
sinkertaistaa ja helpottaa kyläyhdis-

Asukasmarkkinointi ja uusien asukkaiden 
houkuttelu ovat näkyvä osa kuntien mark-
kinointikampanjointia ja kuntien välistä 
kilpailua. Muuttajien toivotaan tuovan 
kuntaan paitsi verotuloja myös tulevai-
suudenuskoa sekä kohentavan kunnan 
imagoa ja elinkeinotoimintaa. Onni muut-

Kuntien asukasmarkkinointi vetoaa lapsiperheisiin

taa maalle -hankkeessa todettiin Etelä-
Pohjanmaalla, että asukasmarkkinoinnin 
ja muuttajalle tarjottavan palvelun lähtö-
kohta on useimmiten yksittäinen kunta ja 
että kuntien välistä tai seutukunnittaista 
markkinointia on vähemmän. Lisäksi 
markkinointi kohdistuu suurelta osin vain 
kunnan omaan sijaintimaakuntaan.
 Onni muuttaa maalle -hankkeessa 
selvitettiin Etelä-Pohjanmaalla kuntien 
asukasmarkkinointia ja muuttajille kun-
nissa tarjottavia palveluja. Selvitys to-
teutettiin kyselyllä 11 kunnassa kahden 
seutukunnan alueella, Suupohjassa ja 
Kuusiokunnissa. Kysely kohdistettiin 
kunnanvaltuustojen ja -hallitusten pu-
heenjohtajistolle sekä kunnanjohtajille, 
hallintojohtajille, teknisen toimen johta-
jille, maaseutuasiamiehille ja elinkeino-
asiamiehille. Kyselyn lisäksi tarkasteltiin 
muuttajan näkökulmasta kuntien inter-
net-sivustoja ja markkinointimateriaalia 
sekä arvioitiin mahdollisuuksia kuntien 
väliseen yhteistyöhön ja seudulliseen 

markkinointiin.
 Kyselyssä osoittautui, että kunnat 
tuovat markkinoinnissaan useimmi-
ten esiin työllistymismahdollisuudet, 
asunto- ja tonttitarjonnan sekä julkisten 
palvelujen toimivuuden. Kaikkein käyte-
tyin markkinointiteema on monipuolinen 
asunto- ja tonttitarjonta. Selvitettäessä ke-
nelle kunnat kohdistavat markkinointinsa, 
tärkeimmäksi kohderyhmäksi osoittautui-
vat  lapsiperheet. Markkinointi kohdistuu 
myös yrittäjiin ja työssäkäyntialueella 
oleviin asukkaisiin. Nämä kohderyhmät 
kunnat kertovat tavoittavansa parhaiten 
kunnan oman internet-sivuston, messu-
jen, tapahtumien ja esittelytilaisuuksien 
sekä maakuntalehden välityksellä. 
 Kysely kertoo, että asukasmarkki-
nointi kohdistuu suurilta osin omaan maa-
kuntaan. Tästä on seurauksena lähikun-
tien välinen kilpailu rajallisesta joukosta 
muuttajia. Kuusiokuntien ja Suupohjan 
seutukunnissa kilpailu asukkaista ei kui-
tenkaan ollut heikentänyt kuntien halua 

Etelä-Pohjanmaan Onni muuttaa maalle -hank-
keessa selvitettiin kuntien asukasmarkkinoin-
tia ja muuttajille kunnissa tarjottavia palveluja. 
Projektipäällikkö Ulla Korpimäen mukaan kun-
tien asukasmarkkinointi kohdistuu suurilta osin 
omaan maakuntaan.

tehdä markkinointiyhteistyötä. Seutukun-
nalliseen asukasmarkkinointiin kunnissa 
suhtauduttiin erittäin myönteisesti eikä 
maakunnallistakaan yhteistyötä torjuttu. 
”Tulokset antavat aiheen yhteistyössä 
suunnitella markkinointia, rakentaa yh-
teyshenkilökäytäntöjä ja tuottaa tietoa 
maakuntaportaaliin”, hankkeessa projek-
tipäällikkönä työskennellyt Ulla Korpi-
mäki sanoo.
 Etelä-Pohjanmaan Onni muuttaa 
maalle -hanke oli osa valtakunnallista 
hanketta, jota koordinoi Turun yliopis-
ton täydennyskoulutuskeskus. Hanketta 
rahoitti Alueellinen maaseudun kehittä-
misohjelma ALMA. 

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan Onni muuttaa maalle 
-hankkeen julkaisu on saatavissa Seinä-
joen yksikön www-sivuilta www.helsinki.
fi/ruralia/seinajoki.
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Koulutustarjontaamme

Yliopisto-opetus Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Mikkelissä

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa 

käynnistettiin vuonna 2001 Ekoyliopis-

totoiminnot. Kokonaisuus koostuu Eco 

Studies-, Rural Studies- ja Co-op Studies 

-ohjelmista, joissa tehdään yliopistollista 

tutkimusta ja annetaan yliopiston tutkin-

tovaatimusten mukaista opetusta. Ruralia-

instituutti järjestää kaikille avointa yliopis-

to-opetusta luonnonmukaisessa maa- ja 

elintarviketaloudessa (Eco Studies) sekä 

osuustoiminnassa (Co-op Studies). 

Avoin yliopisto-
opetus 

Kehitä ammattitaitoasi, uudista ja rikasta 

ammatillista osaamistasi tai osallistu yleis-

sivistäviin opintoihin. Avoin yliopisto on 

sitä varten.

Avoin yliopisto – mitä se on?
Avoin yliopisto on koulutuksellista tasa-

arvoa edistämään luotu opintojärjestelmä, 

joka tarjoaa mahdollisuuden opiskella 

yliopistollisia opintoja ilman pohjakoulu-

tus- tai ikärajoja. Opetus on yliopistojen 

opetussuunnitelmien mukaista ja sen to-

teutuksesta vastaavat ainelaitosten hyväk-

symät opettajat. Avoimessa yliopistossa 

voi opiskella ammattitaidon täydentämi-

seksi, yleissivistyksen vuoksi tai yliopisto-

opintoihin tähdäten. Opinnot tarjoavat 

mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja 

ammattitaidon parantamiseen. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yk-

sittäisiä opintojaksoja tai opintokoko-

naisuuksia. Ne voivat myös avata väylän 

yliopistoon. Tämän väylän ideana on, että 

voi hakea yliopistoon tutkinto-opiskeli-

jaksi, kun on suorittanut tietyn määrän 

opintoja avoimessa yliopistossa. Avoin 

yliopisto on siis yksi reitti hakeutua yliopis-

ton tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinnon suo-

rittaminen ei ole mahdollista pelkästään 

avoimia yliopisto-opintoja suorittamalla, 

mutta avoimen yliopiston suoritukset voi 

liittää osaksi yliopistotutkintoa ja nopeut-

taa näin valmistumista. Avoimessa yliopis-

tossa opiskelu on maksullista.

Avoin yliopisto toimii yhteistyössä alu-

eellisten aikuisoppilaitosten, Mikkelissä 

Mikkelin kesäyliopiston ja Mikkelin kansa-

laisopiston kanssa. Avoin yliopisto vastaa 

opetuksen suunnittelusta ja opintoneu-

vonnasta sekä hyväksyttää opetuksen 

yliopiston tiedekunnissa ja ainelaitoksella. 

Yhteistyöoppilaitos huolehtii opetukseen 

liittyvistä käytännön järjestelyistä. Ope-

tustarjonta vaihtelee lukukausittain.

Yhteyshenkilö: (Eco Studies) opintosuun-

nittelija, MMM Aija Taskinen, 015 2023 

333, 044 300 1290, aija.taskinen@helsinki.

fi ja (Co-op Studies) verkkopedagogi, KM 

Pekka Hytinkoski, 044 336 6126, pekka.

hytinkoski@helsinki.fi www.helsinki.fi/ 

ruralia/mikkeli -> avoin yliopisto.

Luomun opetus 
(Eco Studies) 

Luonnonmukaisen maa- ja elintarvike-

talouden opetus Mikkelissä järjestetään 

yhteistyössä maatalous-metsätieteellisen 

tiedekunnan (vastuulaitoksena soveltavan 

biologian laitos) ja eläinlääketieteellisen 

tiedekunnan kanssa. Kursseilla käyte-

tään opiskelun tukena verkko-opetuksen 

tarjoamia etäopiskelumahdollisuuksia. 

Osalla kursseista voi opiskella yksinomaan 

verkossa. Yliopisto-opiskelijat voivat opis-

kella luomua sivuaineenaan, opinnot ovat 

lisäksi kaikille avoimia avoimen yliopiston 

kautta.

Luomuopetuksen sisältö 
Luonnonmukainen tuotanto on merkityk-

seltään tärkeä, virallisesti valvottu maata-

louden tuotantojärjestelmä ja elintarvike-

talouden sektori, joka pyrkii vastaamaan 

kestävän kehityksen asettamiin haastei-

siin. Luomuopetuksessa hankitaan koko-

naiskuva luonnonmukaisesta tuotannosta 

sekä perehdytään keskeisiin ja ajankoh-

taisiin erityiskysymyksiin. Opetus tarjoaa 

edellytyksiä alan kriittiseen tarkasteluun 

sekä kestävään kehittämiseen. Kursseilla 

saatava luomualan tuntemus on hyödyksi 

monissa elintarvikeketjun tehtävissä.

Opetuksessa sovelletaan tutkivaa ja on-

gelmakeskeistä oppimista sekä koros-

tetaan monitieteisten opiskelijaryhmien 

tiimityötä. Teoriaa kytketään käytäntöön 

tilavierailujen avulla.

Yhteyshenkilö: Opintosuunnittelija, 

MMM Aija Taskinen puh. 015 2023 333, 

044 300 1290, aija.taskinen@helsinki.fi, 

www.ecostudies.fi

Osuustoiminnan 
opetus 

(Co-op Studies) 

Co-op & Network Studies 
-perusopinnot
CoopNetwork-yliopistoverkosto, johon 

kuuluvat Helsingin yliopiston lisäksi Kuo-

pion yliopisto ja Helsingin kauppakorkea-

koulu, tuottaa opiskelijoilleen monitietei-

siä osuustoiminnan ja yhteisötalouden 

sivuaineopintoja. Co-op Studies -opetus 

järjestetään pääosin verkossa ja se on 

avointa verkostoon kuuluvien korkea-

koulujen opiskelijoille. Opetusta on tar-

jolla myös Helsingin yliopiston avoimen 

yliopiston kautta.

Keskeiset Co-op Studies verkkolinjaukset 

ovat; läsnä oleva ja kannustava ohjaus, 

huolellinen verkko-opiskeluun perehdyt-

täminen, opiskelijan opiskeluprosessin 

tukeminen sekä painotus yhteisölliseen 

verkko-opiskeluun. Co-op Studies -verk-

ko-opintojaksot ovat keränneet paljon 

huomiota ja palautetta opiskelijoilta. 

Opetussisällöt kulkevat osuustoiminnan 

periaatteista ja arvoista aina yritysmuoto-

jen liiketaloudelliseen tarkasteluun ja sieltä 

uusiin yhteisyrittämisen mahdollisuuksiin. 

Co-op Studies -opinnot antavat tietoa ja 

valmiuksia mm. yrittämiseen, kehittämis-

työhön, konsultointiin, tutkimukseen sekä 

koulutukseen ja opetukseen.

Yhteyshenkilö: Verkkopedagogi, KM 

Pekka Hytinkoski, 044 336 6126, 

pekka.hytinkoski@helsinki.fi, www.coop-

studies.fi

Rural Studies-     
Maaseutualan 
monitieteiset 

maisteriopinnot

Rural Studies on yhdeksän suomalaisen 

yliopiston muodostama verkosto, joka tar-

joaa jäsenyliopistojensa perustutkinto- ja 

jatko-opiskelijoille Maaseutualan monitie-

teiset maisteriopinnot. Verkostossa ovat 

mukana Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, 

Kuopion, Lapin, Oulun, Tampereen, Tu-

run ja Vaasan yliopistot. Verkoston koor-

dinointivastuu on Ruralia-instituutissa 

Mikkelissä.  

Opetuksen tuottavat verkostossa mukana 

olevien yliopistojen ainelaitokset. Opiske-

lijat valitaan vuosittain jäsenyliopistojen 

opiskelijoista hakemusten perusteella. Yli-

opistojen tutkintorakenteen uudistumisen 

myötä Rural Studies järjestäytyi yliopisto-

jen väliseksi ohjelmaksi, joka käynnistyi 

syksyllä 2005.

Opetus lisää opiskelijoiden tietoja ja taitoja 

havaita, jäsentää ja ratkaista maaseudun 

tutkimiseen ja kehittämiseen liittyviä 

ongelmia kestävällä tavalla. Maaseutuo-

pintojen suorittaminen luo edellytyksiä 

ymmärtää maaseutuun vaikuttavien so-

sio-ekonomisten muutosten taustoja ja 

laajempia yhteyksiä. Maaseutukysymyk-

siin erikoistunut maisteri hallitsee maa-

seutupolitiikan järjestelmän ja toiminta-

mekanismit sekä paikallisen kehittämisen 

yhteydet eri tasoilla tehtävään päätöksen-

tekoon. Hän hallitsee maaseutututkimuk-

sen metodologiaa ja osaa myös soveltaa 

tutkimustietoa käytäntöön. Lisäksi hänellä 

on valmius organisoida ja johtaa maaseu-

dun kehittämishankkeita, joissa paikallis-

ten voimavarojen mobilisointi yhdistyy 

strategiseen kehittämiseen. 

Yhteyshenkilö: Ohjelmakoordinaattori 

Eeva Uusitalo puh. 044 336 6910, eeva.

uusitalo@helsinki.fi, www.ruralstudies.fi

Katso muista ajankohtaisista Ruralia-instituutin 
järjestämistä koulutuksista osoitteesta: 

www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli ->koulutuksia 
www.helsinki.fi/ruralia/seinajoki ->koulutus

Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikössä 
etätöissä väitöskirjaansa viimeistellyt 
MTT:n taloustutkija Jarkko Niemi väit-
teli tohtoriksi Helsingin yliopistossa huh-
tikuun lopulla. Maatalouden liiketalous-
tieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuk-
sessaan Niemi kehitti joustavaa mallia 
lihasikojen ruokinnan ja teurastuksen 
optimoimiseen eri tilanteissa. 
 Jarkko Niemi muutti perheensä kanssa 
Hämeenlinnasta Etelä-Pohjanmaalle Ku-
rikkaan marraskuussa. Taloustutkijan työ 
MTT:ssä siirtyi samassa muuttokuormassa 
Seinäjoelle, kun Ruralia-instituutin Seinä-
joen yksikkö ja MTT Taloustutkimus sopi-
vat etätyötilan järjestämisestä. Työskentely 

MTT:n tohtori tekee 
etätöitä Ruralia-instituutissa 

MTT:n taloustutkija Jarkko Niemi on 
etätöissä Ruralia-instituutissa Seinäjo-
ella. Tohtoriksi hän väitteli huhtikuussa 
Helsingin yliopistossa.

jatkuu nykyiseen malliin myös jatkossa. 
”Etätyöjärjestely on toiminut minun kan-
naltani hyvin. Tutkijan työ on itsenäistä, 
ja siihen etätyö sopii. Toisaalta etätyössä 
oleminen edellyttää tavallista enemmän 
vastuuta työskentelystä ja siitä, että pitää 
yhteyttä omaan työyhteisöön ja pysyy sel-
villä sen toiminnasta”, Niemi sanoo.

VÄITÖSTUTKIMUS TUKEE

SIKATALOUDEN KILPAILUKYKYÄ

Niemen tutkimuksessaan käyttämä monen 
tuotantotekijän yhtäaikainen optimointi 
on kansainvälisesti uusi lähestymista-
pa sikataloudessa. Vuosina 2002–2006 

toteutettu tutkimus perustuu MTT:n si-
katalouden tutkimusasemalla tehtyihin 
kasvukokeisiin. Tietojen pohjalta Niemi 
simuloi ruokintatapojen merkitystä peri-
mältään erityyppisten sikojen kasvuun. 
 Joustavassa täsmäruokintatavassa 
rehun koostumus ja määrä optimoidaan 
kasvatusjakson jokaiselle päivälle. ”Siat 
ryhmitellään sukupuolen, rehunsyöntiky-
vyn ja ruhon rasvoittumisherkkyyden pe-
rusteella. Jos sikaerän perinnöllinen taso 
on kirjava, kuten usein on, voi tasoryhmän 
mukainen ruokinta ja teurastuksen ajoitus 
sikaloissa tuottaa useita euroja vuodessa 
sikapaikkaa kohti. Summa on merkittävä, 
kun sikalassa on satoja tai tuhansiakin si-

kapaikkoja.”
 Suurimman kohennuksen tuottaja sai 
sijoittamalla perimältään nopeakasvuisiin 
ja vähärasvaisiin porsaisiin. Ne voivat 
nostaa sikapaikan tuottoa yli 20 euroa 
vuodessa verrattuna hidaskasvuisiin ja 
helposti rasvoittuviin sikoihin. Sianja-
lostuksen tuottavuusparannukset hyödyt-
tävät sianlihan tuotantoa vuosittain jopa 
miljoonilla euroilla.

Niemi, Jarkko K. A dynamic programming 
model for optimising feeding and slaugh-
ter decisions regarding fattening pigs. 
Vol. 15, Supplement No. 1, 2006. Julkaisu 
verkossa osoitteessa www.mtt.fi/afs

KTM Pekka Arponen 
Osuuskuntaneuvonta-
hankkeen projektipäällikkö 
1.2.2006–31.12.2007. 

FT Satu Raussi hoitaa luo-
muprofessuurin viransijai-
suutta 31.12.2006 saakka.

Tradenomi Anne Koleh-
mainen projektisihteeri 
16.1.2006–31.12.2006.

RURALIA-INSTITUUTTI, SEINÄJOEN YKSIKKÖ

ETT Jouni Kujala Eco 
Studies -tutkimusjohtaja 
1.1.2006 alkaen 
(aiemmin erikoistut-
kija) ja Ruralia-insti-
tuutin Mikkelin yksi-
kön varajohtaja 12.6.–
31.12.2006.

MTT Laura Seppänen 
Eco & Food -tutkimus-
johtaja 1.1.2006 alkaen  
(aiemmin tutkija).

FM Manu Rantanen 
Rural & Coop -kehittä-
mispäällikkö 1.1.2006 
alkaen (aiemmin erikois-
suunnittelija).

FM Salla Kettunen 
SENET-hankkeen pro-
jektipäällikkö 1.2.2006 
alkaen (aiemmin tutkija).

RURALIA-INSTITUUTTI, MIKKELIN YKSIKKÖ

FT Petri Kahila tutkimus-
johtaja 1.3.2006 alkaen 
(aiemmin erikoistutkija).

HM Markku Kivioja 
toimii Ruralia-instituutin 
hallintopäällikkönä 1.6.–
31.12.2006. Hän jatkaa 
samalla Seinäjoen yksikön 
koulutuspäällikön ja yksi-
kön varajohtajan tehtävissä.

KTM Kimmo Kulmala tut-
kija 2.1.2006–30.6.2007, 
WINCENT– Puutuote- ja 
huonekalualan markkina-
lähtöinen jakeluketjun 
hallinta -hanke.
 

FM Pauliina Isohanni tut-
kija 6.2.2006–31.12.2006 
Epanet-tutkimusverkostoon 
kuuluvassa Elintarvike-
ketjut ja elintarvikkeiden 
turvallisuus -hankkeessa.
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Postita ilmaiseksi, faksaa (06) 421 3301, soita (06) 421 3300 tai lähetä sähköposti ruralia-tiedotus@helsinki.fi

Maalaisjärki

”Haluan muistuttaa, että olen maa-

lainen”, huomautti pankkikonserni 

Nordean uusi Suomen pääekono-

misti Leena Mörttinen, 38, esitel-

leessään ensimmäistä kertaa pankin 

talousennustetta tiedotusvälineille. 

Mörttinen tähdensi, että maalaisjärki 

on yksi tärkeimmistä työkaluista, kun 

analysoidaan taloutta ja rahoitusmark-

kinoita.

Helsingin Sanomat, 28.4.2006

Kakkosasuminen

Kesällä alueella asuu paljon mökki-

läisiä, joista yhä useampi on tehnyt 

mökistään ympäri vuoden asuttavan 

huvilan. Heistäkin on onnistuttu teke-

mään laitikkalaisia, jotka osallistuvat 

kylän toimintaan. ”Mökkiläisistä pi-

detään huolta. Heitä haluttaisiin lisää. 

Harmi, että maan saanti ja kaavoitus 

ovat niin vaikeita asioita.”

Rönnvikin isäntä Jouni Rönni, Kaup-
palehti Optio, 11.5.2006

Lordi

“Oletin, että tähän päivään mennes-

sä Lordista on kirjoitettu kaikki mah-

dollinen. Arvelin Tomi Putaansuun 

bulldogin sukutaulunkin tulleen jo 

esitellyksi Koiramme-lehden faniju-

listeessa. Mutta antakaas olla. Sitä 

eivät edes Maaseudun Tulevaisuuden 

kolumnistit ole tainneet oivaltaa, että 

Suomessa raskaan sarjan metallimu-

siikki on nimenomaan maaseudun 

kulttuuria samalla tavoin kuin EU:n 

alue- ja rakennepolitiikkaa on maa-

seudun politiikkaa.”

Toimittaja Ilari Tapio, Satakunnan 
Kansa 24.5.2006

Paperimies

Tehdään alkuun pikatesti. Suosikki-

juoma: “Maitoa en muista juoneeni, 

vesi on ruokajuoma, viinistä en pidä. 

Jos otan väkeviä, se on gin tonic, työ-

markkinajuoma.” Lempituoksu: “Tuo-

re leikattu heinä, se tulee lapsuuden

maaseudulta.”

Paperiliiton puheenjohtaja 
Jouko Ahonen, Suomen Kuvalehti 
19.5.2006

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Seinäjoki

TUNNUS 5005953
60003 Vastauslähetys
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Tilaan ilmaisen lehden
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Tilaan seuraavat julkaisut
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Nimi
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Uusi osoitteeni               /           2006 alkaen:

Ruralia-instituutin 
Mikkelin yksikkö 
uusiin tiloihin 
Mikkelin yliopistokeskuksen lisärakennus 

osoitteessa Lönnrotinkatu 7 valmistui ke-

säkuussa. Rakennuksen käyttäjinä tulevat 

olemaan Helsingin yliopiston Ruralia-ins-

tituutti ja Helsingin kauppakorkeakoulun 

Pienyrityskeskus. Ruralia-instituutti toimii 

uusien tilojen lisäksi edelleen Lönnrotin-

katu 5 sijaitsevassa rakennuksessa. 

Lisärakennus parantaa oleellisesti yliopis-

tokeskuksen toimintaedellytyksiä, toimin-

tojen tehokkaampaa organisointia ja yh-

teistyömahdollisuuksia. Ruralia-instuutin 

Ruralia-instituutti osallistuu Farmari-messuille 3.–6.8.2006 
Seinäjoella.

Omalla osastollaan on mukana myös Sodan ja rauhan tien 
historiamatkailuhanke.

Nähdään Farmari-messuilla!

toimintoja ei ole enää 10.7.2006 jälkeen 

osoitteissa Raatihuoneenkatu 12 C, Puis-

tokatu 3 ja Lönnrotinkatu 3.

Uuden rakennuksen pääsuunnittelija on 

arkkitehtitoimisto Juhani Katainen Ky 

Helsingistä. Laajennuksen rakennutta-

jana on toiminut Kiinteistö Oy Mikkelin 

tietotaitokortteli ja pääurakoitsijana on 

toiminut Rakennusliike U. Lipsanen Piek-

sämäeltä. LVI-urakoinnista on huolehtinut 

StarExpert Oy Mikkelistä ja sähköurakan 

on suorittanut sähkötoimisto Kenttälä Oy 

Savonlinnasta. Rakennusprojektia on val-

vonut Mikkelin kaupunki. 

Rakennuksen kustannusarvio oli noin 5,1 

miljoonaa euroa. Huoneistopinta-ala on 

3000 neliötä.

Lisätietoja

Pääsihteeri Päivi Lehtonen 050 409 8036 

tai paivi.lehtonen@muc.fi

Rakennuttajainsinööri Jouko Jolkkonen, 

Mikkelin kaupunki, 044 794 3242 tai 

jouko.jolkkonen@mikkeli.fi.


