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Jokainen meistä on ollut tilanteessa, jossa ryh-
mässä ideoimalla pyritään hakemaan ratkaisua 
johonkin ongelmaan. Tunnetusti on vaikea keksiä 
aivan uusia ajatuksia, jos kaikkien asiaa pohti-
vien tietopohja ja näkökulma on sama. Toisaalta 
mikäli keskustelijoilla ei ole mitään yhteistä kiin-
nekohtaa, vuorovaikutus ei pääse muodostumaan 
kovin hedelmälliseksi. 

Paras porukka ongelmaa ratkaisemaan onkin 
sellainen, jossa kaikki puhuvat samasta asiasta, 
mutta omaavat keskenään erilaisen tietopohjan 
ja tulokulman aiheeseen. Mikäli myös keskinäi-
nen luottamustaso on kehittynyt korkeaksi, on 
mahdollista saada aikaan aivan uusia ratkaisuja 
– niitä, joita nykyään kutsutaan innovaatioiksi. 
Innovaatiojärjestelmä puolestaan on kuvaus siitä 
organisaatioiden ja olemassa olevien käytäntei-
den arkkitehtuurista, jolla oikeat henkilöt pyri-
tään saamaan vuorovaikutukseen keskenään. 
Innovointi sinänsä on inhimillisen olemisen 
yksi keskeisin muoto, eikä tällä rintamalla ole 
tapahtunut mitään järisyttävän uutta muutamaan 
tuhanteen vuoteen.  

Ruralia-instituutti on kuluneen vuoden aikana 
kirkastanut uutta tavoiteohjelmaansa 2007–2009. 
Sen yksi keskeinen tavoite on ollut määrittää 
instituutin rooli osana maaseutualueiden kehit-
tymistä tukevaa kansallista innovaatiojärjestel-
mää. Tinkimättömänä lähtökohtana on se, että 
tieteellinen tutkimus ja siihen pohjaava tieto luo 
pohjan yliopistollisen instituutin kaikelle toimin-
nalle. Sen kanssa olemme valmiita osallistumaan 
maaseutualueiden kehittämiseen ja kantamaan 
oman kortemme kekoon. 

Tiedämme kokemuksesta kuitenkin hyvin, että 
toimintamme yhteiskunnallinen relevanttius 
ja todellinen vaikuttavuus syntyvät verkosto-
jen kautta. Kytkeytymällä tiedeyhteisön lisäksi 
vahvasti arkielämään ja toisaalta aluekehittämi-
sen kansainvälisiin ja kansallisiin rakenteisiin 
voidaan tehdyille tutkimuksille ja koetelluille 
kehittämiskonsepteille saada aivan erilainen kai-
kupohja. Hakeutumalla ”erilaisten” seuraan saa 
myös raikasta palautetta ja ns. nollatutkimusten 
todennäköisyys vähenee merkittävästi. 

Olemme joutuneet myös arvioimaan kykyämme 
luoda tutkijoita, soveltajia ja hyödyntäjiä houkut-
televia foorumeita. Aktiivisuus on yhteiskunnal-
lisen vuorovaikutuksen edellytys, ja tätä on lupa 
odottaa myös yliopistolta. Meillä on vahva tunne, 
että tutkivan kehittämisen otteemme on kes-
tävä osa tulevaisuuden yliopistokulttuuria. Siitä 
pystyy ammentamaan yhtä hyvin korkeatasoinen 
perustutkimus kuin oivaltava opetus. Tästä teke-
misen perusfilosofiasta haluamme tulevinakin 
vuosina pitää kiinni, sillä innovatiivisuudessa on 
lopulta kyse tiedon ja kokemuksen ennakkoluu-
lottomasta ristipölytyksestä. 

Sami Kurki
Johtaja, professori
Seinäjoen yksikkö

Valmennusohjelma 
tukee tohtoriksi  
tähtääviä
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Ruralia-instituutin maaseutututkimukselle 
rahoitusta Suomen Akatemialta

Ruralia-instituutti on saanut Suomen Akatemialta 

tutkimusrahoitusta kolmelle projektille. Suomen 

Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen 

toimikunnan instituutille myöntämä rahoitus koskee 

maaseutututkimukseen suunnattuja ja yleisiä tut-

kimusmäärärahoja. Ruralia-instituutin projekteista 

kaksi sai maaseutututkimukseen suunnattua ja 

yksi yleisten tutkimusmäärärahojen rahoitusta. 

Kolmevuotisten, vuosille 2007–2009 ajoittuvien 

tutkimusprojektien yhteissumma on noin 680 000 

euroa. Lisäksi Ruralia-instituutin tutkija on mukana 

yhdessä Suomen Akatemian rahoittamassa tutki-

musryhmässä. 

 

Maaseutututkimuksen hakuun jätettiin Suomen 

Akatemialle kaiken kaikkiaan 22 määrärahahake-

musta. Rahoitusta myönnettiin viidelle projektille 

yhteensä 1,25 miljoonaa euroa. Yleiseen tutkimus-

määrärahojen hakuun osoitettiin 287 hakemusta. 

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta 

myönsi 64 hankkeelle rahoitusta yhteensä runsaat 

15 miljoonaa euroa.

MAASEUTUTUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAT

”Hajautettu hallinta ja 

valta maaseutupolitiikan 

verkostoissa” -hanketta 

johtaa tutkimusjohtaja, 

HTT Torsti Hyyryläinen. 

Tutkimuksen lähtökohtana 

on kysymys, miten valtio, 

kansalaisyhteiskunta ja 

markkinat voivat uudella 

tavalla yhdessä toimien 

edistää maaseudun kestä-

vää kehitystä. Hankkeessa tutkitaan, millaisia muo-

toja uusi hallinta saa Suomen ja Euroopan unionin 

maaseudun kehittämispolitiikassa. Tapaustutki-

mukset keskittyvät poliittiseen dynamiikkaan pai-

kallisissa toimintaryhmissä sekä arviointitutkimusten 

käyttöön maaseutupolitiikassa. Tutkimusprojektin 

budjetti on 220 000 euroa. Hankkeen väitöskirja-

tutkijat ovat YTM Marko Nousiainen ja FM Päivi 

Pylkkänen Ruralia-instituutista. Tutkimusryhmä 

koostuu eri tieteenaloja edustavista viidestä koke-

neesta tutkijasta Suomessa ja Isossa-Britanniassa. 

Professori, VTT Leo Granberg johtaa projektia 

”Sosiaalinen kumppanuus rakenteiltaan muuttuvan 

maaseudun paikallisissa innovaatioissa”. Projekti 

tutkii paikallistasolla sosiaalisen kumppanuuden 

muotoja ja toimintaa sosiaalisten innovaatioiden 

syntymisen, leviämisen ja vakiintumisen ehtona. 

Sosiaalisia innovaatioita 

analysoidaan Suomen, Ve-

näjän ja Latvian maaseutu-

alueilla. Tutkimusprojektin 

budjetti on 240 000 euroa. 

Tutkimusryhmässä ovat mu-

kana tutkija Inna Kopoteva ja 

YTT, dosentti Jouko Nikula 

Helsingin yliopiston Alek-

santeri-instituutista sekä FM Satu Piispa-Hakala 

Ruralia-instituutista.

Ohjelmakoordinaattori, FM Eeva Uusitalo on 

mukana VTT, dosentti Laura Assmuthin Helsingin 

yliopistossa johtamassa tutkimuksessa ”Erilaiset 

maaseudut: etnografioita muutoksesta Suomessa, 

Virossa, Ukrainassa ja Venäjällä”. Hankkeessa tut-

kitaan ja vertaillaan reuna-alueilla sijaitsevien maa-

seutuyhteisöjen muutosprosesseja neljässä maassa. 

Vertailu perustuu projektiin osallistuvien tutkijoiden 

pitkäaikaiseen etnografiseen kenttätyöhön kuudes-

sa erilaisessa kontekstissa: Pohjois-Suomessa, Itä-

Suomessa, Kaakkois-Virossa, Lounais-Ukrainassa, 

Luoteis-Venäjällä ja Venäjän pohjoisosissa. 

 

Maaseudun muutosta tarkastellaan sukupuolen ja 

ikäpolven näkökulmista. Vuosille 2007–2010 ajoit-

tuvan hankkeen budjetti on 280 000 euroa.

YLEISET TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT

Yleisistä tutkimusmää-

rärahoista toimikunta 

myönsi rahoituksen pro-

fessori, FT Sami Kurjen 

johtamalle hankkeelle 

”Luottamuksen rooli 

menestyvien liiketoimin-

tasuhteiden luomisessa ja 

kehittämisessä”. Aihetta 

tarkastellaan pienyritys-

ten näkökulmasta neljän osion kautta. Yhdessä osi-

ossa tutkitaan luottamuksen käsitettä ja sitä, miten 

pienyrittäjät ymmärtävät luottamuksen liiketoimin-

tasuhteissa. Muiden osioiden teemat ovat kommu-

nikaatio ja taloudelliset suhteet, suhdemarkkinointi 

ja yrityksen yhteiskuntavastuu. Projektin budjetti on 

219 900 euroa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä, 

johon osallistuvat professori Harri Luomala Vaasan 

yliopistosta ja professori Tuomo Takala Jyväskylän 

yliopistosta. Tutkimusryhmän tutkijoina ovat YTM, 

KTM Merja Lähdesmäki, KTM Hannele Suvanto 

ja KTM Leena Viitaharju, jotka ovat sijoittuneet 

Ruralia-instituuttiin.

Torsti Hyyryläinen, 
tutkimusjohtaja, HTT 

Leo Granberg,
professori, VTT 

Sami Kurki, 
professori, FT 
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kein; ihmiset luovat mielikuvaa. Tapani 
Mikkola lisää: ”Siikavan vahvuutena on 
myös ikähaitari – ihmiset vauvasta vaariin 
ovat mukana kylän toiminnassa.” Kyläl-
le pyritäänkin houkuttelemaan jatkuvasti 
uusia asukkaita konkreettisilla toimilla. 
Kylään on perustettu tonttipankki, jota 
hoitaa tonttiasiamies. Muuttajan kansios-
ta löytyy muuttoon ja rakentamiseen tar-
vittavat yhteystiedot ja kaavakkeet. Kun 
kylälle syntyy lapsi, perheeseen viedään 
rotinat ja isyyspakkaus ja lapselle anne-
taan sadan euron rahalahja.
 Aktiivisuus näkyy myös julkaisutoi-
minnassa: siikavalaiset ovat julkaisseet 
oman kyläkirjan, johon on tallennettu 
kylän historiaa ja toimintaa. Jaala Tänään 
-lehdessä Siikavalla on oma kyläsivu, ja 
tarpeen vaatiessa jaetaan kylätiedote. Sii-
kava valittiinkin vuoden kymenlaaksolai-
seksi kyläksi vuonna 2005. Kylä sai myös 
kunniamaininnan valtakunnallisessa 
Vuoden kylä -kilpailussa. Palkitsemispe-
rusteena oli aktiivisen kylän kehittämisen 
lisäksi mm. yhteistyö eri järjestöissä sekä 
naapuri- ja ystävyyskylien kanssa. 
 Yhteistyön merkitystä korostavat 
myös kyläläiset. RurACT-hankkeen myötä 
he ovat tutustuneet mm. Mikkolanniemen 
kyläyhdistyksen väkeen Parikkalasta. Ko-
kemusten vaihto ja niiden hyödyntäminen 
toisten kyläläisten kesken koetaan rikkau-
tena. ”Jos muualla on tehty mukavaa, ei 
se ole meiltä pois – matkitaan!”, nauravat 
Leena ja Tuula lähes yhteen ääneen. 

LUGAN-MATKAN ANTEJA

Syksyinen RurACT-hankkeen tutustu-
mismatka Lugaan oli avartava. Venäjällä 
ei ole kylätoimintaa sanan suomalaisessa 

merkityksessä. ”Lähinnä ihmiset kokoon-
tuvat yhdessä vaikkapa kutomaan, aivan 
kuin me kansalaisopiston piireihin”, 
kertoo Leena Borg. Toiminnasta puuttuu 
tavoitteellisuus ja kehittämisnäkökulma. 
Kulttuurierot selittävät osaltaan tilannet-
ta, samoin erilainen toimintaympäristö. 
 Tapani Mikkola kaipaa lisää nuoria 
mukaan toimintaan. Nuoret voisivat yh-
teistyössä etsiä uusia yhteisiä toiminta-
kuvioita Venäjällä ja Suomessa. ”Juuri 
ihmiset vaikuttavat siihen, onnistuuko 
valtion rajat ylittävä yhteistyö”, korostaa 
Tuula Mikkola. Siikavalaiset toivovatkin 
lugalaisten vastavierailua omalle kyläl-
leen katsomaan tavallista suomalaista 
maalaiselämää. ”Olisi hienoa kertoa, 

Kymenlaaksolaisessa Jaalan kunnassa si-
jaitsee pieni, mutta pippurinen Siikavan 
kylä. Pippurisia ovat myös kylän asuk-
kaat. Kyläläiset itse luonnehtivat itseään 
”eteenpäin meneviksi tyypeiksi, jotka 
eivät haikaile menneitä”. Siikavalaiset 
ovat mukana Ruralia-instituutin suoma-
lais-venäläisessä maaseudun kehittämis-
hankkeessa, RurACT:issa. Hanke järjesti 
syyskuussa tutustumismatkan Venäjälle 
Lugan maaseudulle. Matkalle osallistu-
neet kyläläiset kertoivat ajatuksiaan ky-
länsä kehittämisestä matkan muisteluil-
lassa Mikkelissä.

AKTIIVISET SIIKAVALAISET

Kyläyhdistyksen puheenjohtajan Leena 
Borgin mukaan maalaiskylät eivät saa 
vaipua toivottomuuteen. Tuula Mikkola 
jatkaa: ”Erilaiset mahdollisuudet on roh-
keasti hyödynnettävä. Ihmiset on saatava 
sitoutumaan kylään ja sen toimintaan. 
Me esimerkiksi mietimme kaikki asiat 
yhdessä ja luotamme toisiimme. Mitä 
sovitaan, siitä pidetään kiinni.” Siikavan 
kyläyhdistyksen toiminnassa on mukana 
myös monia aiemmin kylällä asuneita, 
nykyisiä ”ulkosiikavalaisia”. Siikavas-
sa onkin sanonta: ”Siikavalaisuus ei ole 
maantieteellisistä rajoista kiinni”. Aktii-
visen kyläyhdistyksen ansiosta kylä on 
säilynyt vireänä. 
 Edes kyläkoulun lakkauttaminen ei 
ole lannistanut tätä joukkoa, vaan se koe-
taan haasteena kylän kehittämiselle. Kou-
lurakennukselle onkin jo mietitty uusia 
käyttötapoja. Tuula Mikkola korostaa, 
että kylän myönteistä imagoa on pidet-
tävä yllä mitä erilaisimmin keinoin. Kui-
tenkin itse kyläläiset ovat se kaikkein tär-

mitä Siikavassa on saatu aikaan”, innos-
tuu Tuula jälleen. ”Kylältä löytyy monia 
kannustavia esimerkkejä pitkäjänteisestä 
työstä ja sen tuloksista.” 
 Vierailusta jäi rajan kummallekin 
puolelle varmasti paljon mietittävää. Sekä 
suomalaisille että venäläisille kylille yh-
teistä on epävarmuus tulevaisuudesta. 
Silti tähän epävarmuuteen ei saa jämäh-
tää, on uskottava tulevaisuuteen. ”Toi-
vottomuuteen ei saa vaipua”, painottaa 
Leena Borg jälleen. Vaikka kylä on pieni, 
se voi selvitä. ”Pärjääminen ei ole koosta 
kiinni, ja työtähän riittää aina. Kun yksi 
homma on valmis, kaksi odottaa.”
 Optimismi, aktiivisuus, iloisuus – sii-
kavalaisista voisi moni ottaa mallia. 
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Siikavalaisuus 
ei ole kiinni 
kuntarajoista 

Siikavalaiset illalliselle menossa. Vasemmalta Jaalan maaseutuasiamies Tapani Mikkola, Pohjois-
Kymen Kasvun toimistosihteeri Tuula Mikkola, Siikavan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Leena 
Borg sekä Leo ja Terttu Petäjämäki. 

Siikavan kylä

 150 asukasta (talouksia 60–70)

 sijaitsee Jaalan kunnassa Kymenlaaksossa

 urheiluseura Siikavan Sampo

 aktiivinen kyläyhdistys, joka toiminut jo 21 vuotta, mm. menestynyt 

 kyykkäjoukkue

 jäsenyys Kymenlaakson Kylät ry:ssä, Pohjois-Kymen Kasvu ry:ssä ja 

 Jaalan Kehitys ry:ssä

 mökkivuokrausta (Keskisaaren Maja), tonttipörssi

 oma kyläkirja julkaistu 2005

 RurACT-hankkeen yhteistyökylä

 www.siikava.com

Cross-border rural interaction between South-East Finland

and Leningrad region (RurACT) -hanke

	suomalais-venäläinen yhteistyöhanke

  tavoitteena 1) edistää maaseudun sosiaalista ja taloudellista kehitystä 

 Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alueella sekä 2) lisätä suomalaisten ja venä-

läisten maaseudun tutkijoiden, kehittäjien ja yrittäjien osaamista ja yhteistyötä

	hanketta toteuttaa ja hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  partnereina Mikkelin ammattikorkeakoulu, Pietarin valtion maatalousyliopisto ja 

Lugan hallintopiiri

  kuuluu Kaakkois-Suomi–Venäjä Naapuruusohjelmaan, jota rahoittavat Euroopan 

unioni ja Etelä-Suomen lääninhallitus

  lisätietoa osoitteesta www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/ruract

  lisätietoja: kehittämispäällikkö Manu Rantanen, projektipäällikkö Kirsi 

 Bykachev sekä www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/ruract 

Maaseutumaisen kunnan ja kaupungin 
kuntaliitos tarjoaa uusia ja monipuolisia 
mahdollisuuksia maankäytölle ja asutus-
rakenteen kehittämiselle. Vuoden 2005 
alussa tällaisia maaseutukunta–kaupunki-
kuntaliitoksia oli kuusi, joista yksi toteu-
tunut oli Seinäjoen ja Peräseinäjoen kunta-
liitos. Yhdistyminen kolminkertaisti uuden 
Seinäjoen kaupungin pinta-alan ja toi kau-
pungin osaksi laajan maaseutualueen. 
 Kaupungin läheisen maaseutuasumi-
sen kehittäminen: Esimerkkinä Seinäjoen 
ja Peräseinäjoen kuntaliitos -tutkimuk-

sessa on tarkasteltu maaseutualueen asu-
tusrakenteen kehittämistä kuntaliitoksen 
jälkeen. Aineisto koottiin kohdistamalla 
kysely maaseutuasumisesta Seinäjoelta 
vuosina 2003–2004 ympäröivään maa-
kuntaan muuttaneille. Lisäksi haastatel-
tiin Seinäjoen kaupungin kehittämisestä 
ja aluesuunnittelusta vastaavia henkilöitä 
ja kiinteistönvälittäjiä. Tutkimuksen to-
teutti Ruralia-instituutti Seinäjoella, sitä 
rahoitti maa- ja metsätalousministeriön 
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja 
tutkijana työskenteli Ulla-Mari Heiska-
nen.
 Tutkimuksella haluttiin selvittää, 
mikä houkuttelee asukkaita maaseudulle. 
Onko maaseutualueelle muutossa kyse 
maaseudun paremmuudesta asuinalueena 
vai kysynnän ja tarjonnan lakien toteutu-
misesta? Hallinnon näkökulmasta haettiin 
tietoa siitä, miten aluesuunnittelulla voi-
daan ohjata asutusrakenteen kehittymistä 
tietyille alueille. 
 Maaseutuasuminen lähellä kaupunkia 
on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. 
Kehitykseen ovat vaikuttaneet kaupunki-

Maaseutuseutuasuminen ja väljät 
asuinympäristöt houkuttelevat  
nuoria perheitä

en asunto- ja tonttitarjonta, asumisen ylei-
nen kallistuminen ja pyrkimys muuttaa 
väljään asuinympäristöön. On myös nähty 
mahdollisuus yhdistää maaseutuasuminen 
ja työmatkaliikenne. Muutto maaseudulle 
on osoittautunut varteenotettavaksi vaih-
toehdoksi etenkin nuorille lapsiperheille. 
 Kiinnostuksen lisääntyminen maa-
seutuasumiseen näkyy Seinäjoellakin. 
Kaupungista maaseudulle muuttavat ovat 
tyypillisesti nuoria, jotka elävät perheen 
perustamisvaihetta. Ratkaiseva tekijä 
asuinpaikan valinnassa on omaan elämän-
vaiheeseen sopivan paikan löytäminen. 
Mieluiten hakeudutaan jommankumman 
puolison entiselle kotipaikkakunnalle. 
Palveluiden saatavuudesta muuttopäätök-
seen vaikuttaa selvimmin koulun sijainti 
lähellä uutta asuinpaikkaa. Muuten pal-
velujen saatavuus ei ole nuorille perheille 
merkittävä muuttopäätökseen vaikuttava 
tekijä.
 Kiinteistönvälityksessä on havaittu, 
että kiinnostus maaseutuasumista kohtaan 
on kasvanut Seinäjoella. Asuinpaikkaa et-
sitään ensisijaisesti kaupungin läheiseltä 

maaseudulta niin, että työmatka pysyy 
kohtuullisena. Kuitenkaan Peräseinäjoel-
la kysynnässä ei ole tapahtunut merkit-
täviä muutoksia kuntaliitoksen jälkeen. 
Ongelmana pidetään sitä, että kiinteistö-
jä on vähän tarjolla myyntiin ja toisaalta 
kaupungilla on niukasti tonttimaata tarjot-
tavana rakentajille. Tutkimuksen mukaan 
Seinäjoen kaupungin haasteena asutuksen 
kehittämisessä on maanomistus.
 Asuinalueiden kehittämisessä tut-
kimus suosittelee kohderyhmäajattelua. 
Kylien rooli asumisen markkinoinnis-
sa korostuu siellä, missä on yksityistä 
maanomistusta. Yleisesti tarjontaa on 
oltava niin maaseutuasumista etsiville 
lapsiperheille kuin myös varttuneille, 
joille keskustan palvelujen läheisyys on 
tärkeää. Asuinalueiden suunnittelussa on 
vältettävä yhdyskuntarakenteen hajautu-
mista, jotta liikenne ja palvelut saadaan 
järkevästi toteutettua.  

Lisätietoja
Tutkija Ulla-Mari Heiskanen
(06) 4213 312

Peräseinäjoen asuinaluei-
den suunnitteluun ja mark-
kinointiin on kiinnitetty 
huomiota kuntaliitoksen 
jälkeen.

Heiskanen Ulla-Mari & Kahila Petri. Kaupungin läheisen maaseutuasumisen 
kehittäminen: Esimerkkinä Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitos. Julkaisuja 9. 69 s. 
2006.

Pdf-julkaisu: www.helsinki.fi/ruralia/seinajoki (julkaisut–Seinäjoen yksikön julkaisut)
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Köyhien pankkiiri ja uusi valontuoja

Jari Eloranta
viestintäpäällikkö

Mitä yhteistä on Muhammad Yunusilla ja Shuji Na-

kamuralla? Kuten tiedetään heidät molemmat on tänä 

vuonna palkittu merkittävällä kansainvälisellä tunnus-

tuksella työstään: Yunus Nobelin rauhanpalkinnolla ja 

Nakamura Millennium-teknologiapalkinnolla. Yhdistävä 

tekijä on myös se, että heidän oivalluksensa ja työnsä 

tulokset hyödyttävät ihmisiä maailman köyhimmillä ja 

väkirikkaimmilla alueilla.

 Bangladeshilainen Yunus on köyhien pankin, Gra-

meen-pankin, perustaja. Pankin ideana on edistää ta-

loudellista ja sosiaalista kehitystä ruohonjuuritasolta 

ylöspäin. Käytännössä tämä tarkoittaa niin sanottu-

jen mikrolainojen myöntämistä köyhille. Pikkulainalla 

lainansaaja pystyy auttamaan itse itseään eikä joudu 

koronkiskurien armoille – viljelijä pääsemään satovai-

keuksien yli, yrittäjä ostamaan koneita ja työkaluja tai 

nuori pääsemään koulutukseen. Meikäläiseen finans-

sialaan verrattuna idea kuulostaa uhkarohkealta: lainata 

rahaa rutiköyhille ja heistä osalle ilman korkoa. Onneksi 

maailmassa on kuitenkin muitakin totuuksia: noin 99 

prosenttia Grameen-pankin lainoista maksetaan ta-

kaisin. Taloustieteilijä Yunusin kehittämä sosiaalinen 

innovaatio, joka sai alkunsa nälänhädän keskellä 1970-

luvulla Bangladeshin maaseudulla, on saanut muualla 

useita sovelluksia.

 Yunusin ja hänen pankkinsa palkitseminen herätti 

keskustelua rauhanpalkinnon perusteista. Miksei pal-

kittu ”oikeita rauhantekijöitä”? Yunus on todennut, 

että köyhyys maailmassa on keinotekoista. Varallisuus 

jakautuu epätasaisesti. Tällaiset ruohonjuuritason pie-

net teot tehokkaasti edistävät ihmisten hyvinvointia ja 

luovat rauhaa ja vakautta. Merkittävää Grameen-pan-

kin toiminnassa on myös se, että pankin asiakkaista 97 

prosenttia on naisia. Satsaukset naisten elämänlaadun 

ja koulutuksen kehittämiseen heijastuvat lapsiin ja per-

heisiin ja vievät kehitystä eteenpäin.

 Sivussa rahan ja tiedon valtavirroista on saanut al-

kunsa myös japanilaisen Shuji Nakamuran työ puolijoh-

teiden ja LED-valon tutkimuksessa ja kehittämisessä. 

Nakamura teki uraauurtavat keksintönsä insinöörinä 

valodiodiyrityksessä Nichia Chemicalissa. Pieni yritys 

toimi maaseudulla Japanin teknologiatutkimuksen 

keskittymien ulkopuolella. Niukalla budjetilla mutta 

tutkijan sinnikkyydellä Nakamura keskittyi yrityksessä 

galliumnitridin jalostamiseen valonlähteeksi. 1993 Na-

kamura sai tuotettua sinisen ja pari vuotta myöhemmin 

vihreän ja valkoisen LED-valon. 

 Nakamuran työn pohjalta on syntynyt kokonaan 

uusi valoa tuottavien puolijohteiden tutkimus- ja ke-

hittämisala ja sovelluksia eri käyttötarkoituksiin. Valais-

tuksessa uusi teknologia vähentää huomattavasti ener-

giankulutusta. Esimerkiksi tutun Thomas Alva Edisonin 

kehittämän hehkulampun käyttämästä energiasta 

vain prosentin verran muuttuu valoksi. LED-valossa 

sen sijaan valotehokkuus on yli 50 prosenttia, mikä 

lupailee maailmantasolla merkittäviä energiansäästö-

jä. Matalaa jännitettä käyttäville LED-valoille voidaan 

tuottaa virtaa aurinkosähköllä ja rakentaa valaistusta 

edullisesti kehitysmaissa. LED-valoa on mahdollista 

käyttää juomaveden tehokkaaseen sterilointiin, millä 

myös on kehitysmaissa kauaskantoisia vaikutuksia. 

Lisäksi keksinnön sovellukset tehostavat digitaalista 

tiedon tallennusta.

 Palkittujen elämäntarinat ovat osoituksia halusta 

ratkaista ongelmia ja uskosta omaan tekemiseen. Mo-

lemmat ovat yksilöinä saavuttaneet päämääriään. Mikä 

on vielä merkittävämpää, molempien työn sovelluksilla 

on näkyviä vaikutuksia elämänlaatuun ja hyvinvointiin 

eri puolilla maailmaa – niin rikkaille kuin köyhillekin. 

Itämeren alueelle syntyi 
historiamatkailun verkosto
Saksasta hallinnoitu AGORA – Network 
Sustainable Tourism Development in the 
Baltic Sea Region -projektin pilottihanke 
eteläpohjalaisen historiamatkailun kan-
sainvälistämiseksi päättyi Ruralia-insti-
tuutin Seinäjoen yksikössä lokakuun lo-
pussa. Pilottiprojekti saavutti tavoitteensa, 
sillä sen avulla onnistuttiin luomaan Itä-
meren alueen historiamatkailutoimijoiden 
verkosto. Sen piirissä on alkanut uuden 
matkailuhankkeen valmistelutyö.
 Historiamatkailutoimijoiden verkos-
to Itämeren alueella keskittyy erityisesti 
Ruotsin vallan aikoihin Latviassa, Saksas-
sa, Suomessa ja Virossa. Mukana toimin-
nassa ovat Ruralia-instituutin Seinäjoen 
yksikön lisäksi Ruotsin Armeijamuseo, 
Riian historian ja merenkulun museo, 
Latvian sotamuseo, Narvan historialli-
nen museo sekä Schwedenstrasse-histo-
riamatkailureitti. Verkostossa on mukana 

myös kotimaisia historiamatkailupalve-
luita tarjoava yritys Tarinamatkat Oy. Ta-
rinamatkojen palvelut keskittyvät Suuren 
Pohjansodan ja Suomen sodan tapahtu-
miin perustuvalle Sodan ja rauhan tielle, 
joka kulkee läpi Pohjanmaan ja Etelä-
Pohjanmaan yli Pohjanlahden Ruotsin 
Västerbotteniin saakka. Reitti kehitettiin 
Merenkurkun historiamatkailuhankkees-
sa, joka myös päättyi lokakuun lopussa 
Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikössä.
 Itämeren alueen verkoston parissa 
valmistellaan yhteistä Konungarike eli 
Kuningaskunta-nimistä hanketta. Hank-
keen keskeisenä sisältönä tulee olemaan 
Ruotsin vallan ajoista vuosina 1618–1905 
kertova animaatio, joka tarjoaa mielen-
kiintoisen mahdollisuuden matkailijoille 
tutustua yhteiseen historiaamme. Konun-
garike-hankkeen toisena keskeisenä tee-
mana on Itämeren alueen Ruotsin vallan 

aikoihin keskittyvän www-portaalin luo-
minen. Portaalin kautta on tarkoitus välit-
tää ennen kaikkea tietoa historiamatkailu-
palveluista, mutta myös antaa pohjatietoa 
Ruotsin vallan ajan historiasta.

Projektipäällikkö Taina Hautamäki ja suunnittelija Kaisa Ikola kehittivät Sodan ja rauhan tien 
historiamatkailureitin Merenkurkun historiamatkailuhankkeessa. Hanke päättyi lokakuussa, ja 
projektisoturien työ tuli siltä osin valmiiksi.

Lisätietoja
Tutkimusjohtaja Hannu Törmä
050 5389 680, 
hannu.torma@helsinki.fi 
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Luomuopintojen suosio kasvaa
Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden 
perusopinnoissa rikotaan ennätyksiä. Marras-
kuun alussa aloitetulle Johdanto luonnonmukai-
seen maa- ja elintarviketalouteen -verkkokurs-
sille ilmoittautui 61 luomusta kiinnostunutta. 
Valtaosa opiskelijoista tulee maatalous-metsä-
tieteellisestä ja biotieteellisestä tiedekunnasta, 
mutta joukkoon mahtuu maantieteen, viestin-
nän, sosiologian, sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian, englannin ja ranskan filologian, suomen 
kielen, fysiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsitte-

lytieteen opiskelijoita.
 Johdantokurssin opiskelijoiden määrän kas-
vaminen tukee luomuopintojen kehittämistä. 
Perusopintojen jälkeen luomuopintoja on mah-
dollista jatkaa englanninkielisillä aineopinnoilla, 
jotka ovat tulevaisuudessa tarjolla myös mm. yh-
teispohjoismaiseen maisteriohjelmaan. 

Lisätietoja
www.ecostudies.fi 

Kaikki luomu ei pysy luomuna kuluttajalle asti

Etelä-Savossa on selvitetty luomuisuu-
den säilymistä luomutuotantoketjussa. 
Luomustatuksen katoaminen on ollut 
tiedossa, mutta tarkkaa tietoa ei ole ollut, 
missä vaiheissa elintarvikeketjua luomu 
muuttuu tavanomaiseksi. Selvityksen 
mukaan Etelä-Savossa tuotetusta luomu-
maidosta suurin osa päätyy kuluttajille 
asti luomumaitotuotteina. Sen sijaan ete-
läsavolaisesta luomulihasta vain vähäi-
nen määrä päätyy luomulihatuotteena 
kuluttajalle. Luomuavomaavihanneksien 
osalta luomuisuuden säilyminen riippuu 
tuotteesta. 
 Eteläsavolainen luomumaito jalostuu 
pääosin luomutuotteiksi; luomumaidosta 
jalostetaan luomutuotteiksi 81,5 prosent-
tia. Jalostus tapahtuu Juvan Luomumei-
jerissä, mutta tuotteet jaetaan valtakun-
nallisesti. Luomunaudanliha myydään 
tiloilta pääasiassa luomuna, mutta vain 
murto-osa siitä menee kuluttajille saakka 

byrokratia ja raaka-aineen saatavuus. 
Tuotteet myydään lähinnä Etelä-Savossa. 
 Kiinnostus luomuviljelyä kohtaan on 
vakiintunut, eikä uusia toimijoita juuri ole 
alalle saatu. Osa on lopettanut tai siirty-
nyt takaisin tavanomaiseen tuotantoon, 
osa harkitsee lopettamista tai siirtymistä  
tavanomaiseen tuotantoon. Etelä-Savossa 
viljelijät alkavat olla iäkkäitä. Siksi uusia, 
nuorempaa sukupolvea olevia viljelijöitä 
tarvitaan alalle. Luomuviljelyn ongel-
maksi moni katsoo tukien riittämättö-
myyden ja markkinahintojen alhaisuuden. 
Myös tauti- ja tuholaisongelmat koette-
levat viljelijöitä. Etelä-Savossa oli 244 
luomutilaa ja luomuviljelyssä kaikkiaan 
5 665 ha peltopinta-alaa vuonna 2005. 
 Selvitys perustuu vuoden 2004 tietoi-
hin. Selvityksen toteutti Ruralia-insituutin 
Mikkelin yksikkö, ja sen rahoitti Etelä-
Savon TE-keskus/Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR). 

luomuna. Luomunaudanlihasta luomuna 
kuluttajille arvioidaan päätyvän 12 %.  
 Luomuavomaavihannesten osalta 
Etelä-Savon merkittävimmät tuotteet 
ovat porkkana, sipuli sekä valko- ja 
kiinankaali, joista 90 % myydään tuk-
kuihin ja jaetaan Etelä-Savon ulkopuo-
lelle. Tuotteesta riippuu, myydäänkö 
se luomuna vai tavanomaisena: esimer-
kiksi luomuporkkanalla on ollut hyvä 
kysyntä. Luomuporkkana päätyykin 
todennäköisemmin luomuna kuluttajal-
le kuin esimerkiksi luomukiinankaali. 
 Selvityksessä tarkasteltiin luomu-
viljelijöiden tulevaisuudennäkymiä ja 
luomujatkojalostuksen tilannetta. Etelä-
Savon luomujatkojalostajien toiminta 
on pienimuotoista, ja toimijoita oli 24 
vuoden 2005 alussa. Vastanneista suurin 
osa ilmoitti jatkavansa luomujalostusta. 
Ongelmia aiheuttavat lähinnä pienten 
valmistuserien aiheuttamat hankaluudet, 

Lisätietoja 

Hanna-Maija Väisänen 
044 300 1216 
hanna-maija.vaisanen@ 
helsinki.fi 

Raportti on luettavissa 
osoitteessa www.helsinki.
fi/ruralia/mikkeli/julkaisut

Luonnonmukainen maatalous 
Perusteos kaikille luonnonmukaisesta 
maataloudesta kiinnostuneille 

Jukka Rajalan toimittamasta Luonnonmukainen maa-
talous-oppikirjasta on nyt ilmestynyt korjattu toinen 
painos. Kirja on luomumaatalouden perusteos, jossa 
käydään läpi kaikki luonnonmukaisen viljelyn osa-alu-
eet; viljavuus, kasvinvuorotus, lannoitus, kasvinsuojelu, 
pelto- ja puutarhakasvien viljely ja kotieläinten lajinmu-
kainen hoito. Lisäksi tarkastellaan tuotteiden markki-
nointia, kannattavuutta sekä siirtymistä luonnonmu- 
kaiseen viljelyyn.

Kirjassa on runsaasti havainnollistavia kuvia ja piirroksia. Teos sopii hyvin oppikirjaksi 
luomuun perehtyville. Uudistetun kirjan toinen, korjattu painos vuodelta 2006 sisäl-
tää rautaisannoksen luomutietoutta n. 500 sivullaan.

Luonnonmukainen maatalous -kirjan hinta on 40 euroa + lähetyskulut  6,20 euroa 
(sis. alv.). Yli 10 kpl:een tilaukset –10%. ISBN 952-10-0396-0. 
Mikkeli 2006.

Tilaa luomun peruskirjallisuutta!

Luomuviljelyn suunnittelu 
Työohjeita ja siihen liittyvä työkirja 

Teoksen on suunnitellut, toimittanut ja pääosin kirjoit tanut eri-
koissuunnittelija, agronomi Jukka Rajala Hel singin yliopiston Ru-
ralia-instituutin Mikkelin yksiköstä. Työssä ovat avustaneet useat 
muut luomualan asian tuntijat. Sisältö on muotoutunut tekijän 
ja laaja-alaisen luomualan asiantuntemuksen, luomuneuvojako-
kemuksen ja yksikön luomukursseilla kertyneen palaut teen pe-
rusteella. 

Oppaan tuotannon on rahoittanut maa- ja metsätalous ministeriö 
sekä Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö. 

Luomuviljelyn suunnittelu -opaspaketin hinta on 28 euroa + lähetyskulut  6,20 euroa (sis. 
alv.). Yli 10 kpl:een tilaukset –10%. ISBN 952-10-1095-9 (työohjeita), 952-10-1096-7 (työ-
kirja). Mikkeli 2005. 

Tilaukset: 
Helsingin yliopisto 
Ruralia-instituutti 
Sirpa Hämäläinen 
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli 

(015) 2023 311, faksi (015) 202 3300, 
e-mail: julkaisut-mikkeli@helsinki.fi 
www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli
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AAikuisopiskelu, adult learning, jaetaan 
usein aikuiskoulutukseen ja aikuiskas-
vatukseen. Aikuiskoulutuksessa (esim. 
täydennyskoulutus, työpaikkakoulutus, 
ammatillinen koulutus) opiskelijat kehit-
tävät aiempia usein käytännöllisiä taito-
jaan tai tutustuvat täysin uuteen alaan. Ai-
kuiskasvatuksen tavoite ei ole yksittäisten 
taitojen tai kokonaisuuksien oppiminen, 
vaan laaja-alainen itsensä kehittäminen, 
sivistäminen ja ilmaiseminen. 
 Aikuisopiskelu on palkitsevaa mutta 
myös haasteellista. Mistä löytää aikaa, 
energiaa ja motivaatiota, kun elämään 
sisältyy niin paljon tekemistä, töitä, koti-
töitä, perhe-elämää, harrastuksia, yhdis-
tystoimintaa yms.? Silti aikuinen opiske-
lija omaa jo paljon erilaista pohjatietoa, 
taitoja, kokemusta ja omia näkemyksiä, 
jotka usein tekevät opiskelusta aikuisiäl-
lä monipuolisen ja palkitsevan kokemuk-
sen. Joskus opiskelu aikuisiällä on täysin 
vapaaehtoista, nykypäivänä se on usein 
myös olosuhteiden sanelemaa. Silti mo-
lemmissa tapauksissa aikuisen oppijan 
potentiaali voi puhjeta kukkaan niin, että 
tämä innostaa ja hyödyttää aikuisopiske-
lijan lisäksi sekä hänen lähipiiriään että 
myös muuta opiskelijaryhmää. 
 Verkossa opiskelun ja opettamisen 
mahdollisuudet voivat eri tavoin sekä 
karsia aikuisopiskelun esteitä, kuten aika-
resursseihin, välimatkoihin ja tarjontaan 
liittyviä pulmia, että tukea ja syventää 
oppimisprosessia. Silti varsinainen oppi-
minen tapahtuu opiskelijan päässä, joten 
ketään ei saada ulkoapäin motivoitumaan, 
opiskelemaan ja oppimaan – verkossa-
kaan. Uuden oppiminen vaatii aina opis-
kelijalta työtä ja aikaa, mutta tätä voidaan 
kuitenkin eri tavoin tukea myös verkon 
välityksellä.

AIKUISOPISKELUN JA VERKKO-

OPETUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 

LIMITTYVÄT

Aikuisopiskeluun ja verkkopedago-
giikkaan paneutuneiden tutkimusten 
perusteella hyvillä verkko-opetuksen ja 
aikuisopiskelun käytännöillä on paljon 
yhteistä. Molempia edistää huolellinen 
kurssisuunnittelu, monipuolinen ja käyt-
tökelpoinen opintomateriaali, opiskeli-
joiden aiemman tiedon hyödyntäminen 
ja keskusteleva, sisältökriittinen mutta 

Aikuisopiskelija verkossa
Risto Lyytinen opiskelee Co-op 
Studies -verkkokursseilla

1. Mitä ja milloin olet viimeksi opiskellut ennen nykyisiä opintojasi?

”Varsinaisia tutkintoon johtavia opiskeluja tein 1970-luvun puolivälissä; tuloksena yo-merko-

nomi ja siihen liittyvänä jatkumona ATK-yhteyshenkilö. Paikkana oli Kuopion Kauppaoppilaitos. 

Sittemmin olen täydentänyt tai avartanut aiempaa eripituisilla kurssimuotoisilla opinnoilla 

mukaan luettuna jotain pientä avoimessa yliopistossa.”

2. Kuinka organisoit (aika, paikka, energia yms.) tämänhetkisen opiskelusi?

”Perustutkintooni (kauppatieteen maisteri) liittyvät opintoni ovat oikeastaan jo takanapäin ja 

työn alla on lopputyö sekä ylimääräisenä Co-op-opinnot. Näitä teen verkossa/kirjoittamal-

la/lukemalla kotona. Pääsääntöinen aika on illalla, mutta työni (jota myös teen kotoa käsin) 

mahdollistaa työskentelyn ainakin silloin tällöin myös päivällä. Itse asiassa ajankäyttöni on 

varsin joustavaa ilman mitään tiukasti määriteltyä työ- tai vapaa-aikaa. Siis päivällä, illalla, 

arkena, viikonloppuisin jne. Tämä ei käsitykseni mukaan ole mitenkään tavatonta yleensäkään 

opiskelijalle. Toisinaan tosin seurauksena on asioiden ruuhkautuminen, mutta jotenkin ne vaan 

sitten asettuvat kohdalleen. Voimavarat tulevat niin opintojen kuin työnkin mielekkyydestä, 

pelkkien opintopisteiden metsästäminen tai palkan saaminen ei ole riittävä motivaatio. Tähän 

liittyen en koe myöskään minkäänlaista pakkoa tehdä jotain, vaan pystyn tekemään asioita 

”rennosti”. No, tuleehan aina noita määräaikoja vastaan, mutta sitten täytyy priorisoida, jatkaa 

illasta pidempään tai tehdä molempia.”

3. Miksi päätit osallistua Co-op Studies -verkkokursseille?

”Olen ollut osuustoiminnan kanssa tekemisessä lapsesta asti. Maanviljelijäperheessä maa-

talouteen liittyvät markkinointi- ja hankintaosuuskunnat olivat läsnä ja ne koettiin tärkeäksi 

elinkeinon kannalta. Sittemmin olen ollut samaisten osuuskuntien jäsenenä niin hallinnos-

sa kuin työntekijänäkin. Koin mielekkäänä lähteä selvittämään itselleni osuustoiminnan ja 

yhteisötalouden periaatteellisia ja teoreettisia perusteita. Lisäksi osuustoiminnan piirissä oli 

toimijoita, joita en oikeastaan tuntenut lainkaan, esimerkiksi työosuuskunnat. Koen lisäksi, 

että yhteisötalouden ja osuustoiminnan opinnot tukevat, ja ovat itse asiassa tällä hetkellä 

oleellinen osa, pääaineopintojani (rahoitus).” 

4. Tukeeko verkko-opiskelu oppimistasi?

”Ainakin verkko-opinnot antavat vapautta ajan ja paikan suhteen. Lisäksi verkon kautta on help-

po jakaa lähdemateriaalia, palauttaa tehtäviä ja saada tarvittaessa nopeasti kommentteja.”

5. Mitkä ovat verkko-opiskelun haasteet?

”Vuorovaikutus jää verkkokeskusteluun, joka taas ilmeisesti vaatii omaa uudelleen orientoitu-

mista verrattuna perinteiseen suoraan kanssakäymiseen. Verkko-opinnot vaativat opiskelijalta 

myös omaehtoista kurinalaisuutta ja aktiivisuutta. Ensimmäinen verkkokurssini meni välillä 

pikkuisen arvuutteluksi siitä, että kuinkahan täällä verkossa nyt tulisi käyttäytyä mutta tuntu-

mani on, että jatkossa oikea ”koodi” on alkanut löytyä.”

6. Edistivätkö muut verkko-opiskelijat ja/tai verkkokeskustelut oppimistasi?

”Co-op-opiskelijat ovat eri yliopistoista ja eri opinnoista, mikä on mielestäni erittäin arvokas 

piirre. Selkeä etu on ollut erilaisten näkökulmien mukaan tulo, ja ainakin minulle on kanssa-

opiskelijoiden vastauksista/esseistä/keskustelusta avautunut jotakin, jota en ole edes välttä-

mättä tullut ajatelleeksi aiemmin. Toinen samasta seikasta johtuva etu on erilaisia taustoja 

omaavien ihmisten keskinäisten kommunikointitaitojen kehittyminen. Tilanne olisi varmaan 

toinen, jos olisimme kaikki saman alan opiskelijoita ja fokusoituisimme tiukasti vain omaan 

erikoisalaamme. Tilanne voisi olla kurssin ohjaajan kannalta helpommin hallittavissa, mutta 

tuloskin olisi köyhempi.”

Teksti Pekka Hytinkoski | Kuvat Eero Lyytinen, Pertti Hytinkoski

samalla avoin ja kannustava kurssi-il-
mapiiri. Tämä kuulostaa lupaavalta 
verkossa opiskelevan aikuisopiskelijan 
näkökulmasta. Silti käytännössä näitä 
yhtäläisyyksiä ja mahdollisuuksia ei aina 
hyödynnetä riittävästi verkkokursseilla. 
Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, 
kuten erilaiset käytännön kokemukset ja 
tutkimukset osoittavat, että aikuisopiske-
lija kokee verkko-opiskelun sekavaksi, 
huonosti ohjeistetuksi, informaatioähkyä 
aiheuttavaksi, liian sisältökeskeiseksi ja 
lähes olemattoman keskustelun vuoksi 
myös kovin yksinäiseksi toiminnaksi. 
Näin opiskelu verkossa voi olla jopa pe-
lottava ja tehokkaasti opiskeluintoa la-
mauttava kokemus. 
 Nämä uhkat ja mahdollisuudet on 
otettu huomioon Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin eri opetusryhmien 
verkkokursseilla, joihin osallistuu myös 
laajasti erilaisissa elämäntilanteissa 
olevia aikuisopiskelijoita, mm. jatko-
opintoja suorittavia nuoria aikuisia, koto-
naan lapsiaan hoitavia äitejä, aikuisiällä 
yliopistotasoiset opinnot (yliopisto tai 

avoin yliopisto) aloittaneita henkilöitä tai 
esimerkiksi omaan yrittäjyyteen, palk-
katyöhön tai harrastus- tai yhdistystoi-
mintaan lisäosaamista hakevia eri-ikäisiä 
aikuisia.
 Myös jatkossa toivomme, että saisim-
me 20–30-vuotiaiden perusopiskelijoi-
demme lisäksi myös verkkokursseillem-
me jo kokeneempia aikuisopiskelijoita, 
sillä heidän osaamisensa, mielipiteensä, 
konkreettiset kysymyksensä ja sopivasti 
kurssin sisältöjä kyseenalaistava otteen-
sa on niin muiden opiskelijoiden kuin 
verkko-ohjaajankin etu. Aikuisopiskelija 
voi parhaimmillaan saada paljon irti verk-
kokursseista. Näin hän saa kurssin sisäl-
töjen lisäksi myös kokemuksia verkko-
opiskelusta ja pystyy näin mahdollisesti 
ylittämään joitakin ajankäyttöön, opetus-
tarjontaan ja maantieteelliseen sijaintiin 
liittyviä opiskelun esteitä. 
 Yksi opiskelun aloittamisen este voi 
aikuisella henkilöllä olla myös pelko 
siitä, osaako hän enää opiskella ja oppia 
uutta. Taustalla voivat vaikuttaa myös ai-
emmat negatiiviset opiskelukokemukset. 

Tässä tilanteessa aikuisopiskelija hyötyy 
kurssiohjeiden ja -sisältöjen ja opetuksen 
lisäksi myös ohjaajan ja muiden opiskeli-
joiden tarjoamasta tuesta, kannustuksesta 
ja rohkaisevasta ilmapiiristä. Kun tämä 
tiedostetaan, verkko-opiskelu tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden kaikkeen tähän, 
vaikka puhtaasti verkossa suoritettavil-
la kursseilla ohjaaja ja opiskelijat eivät 
välttämättä tapaakaan kasvokkain. Silti 
ja juuri siksi kaikki toimenpiteet verkko-
kurssien mielekkään opiskeluilmapiirin 
kehittämiseksi ovat hyödyllisiä. 
 Näin myös verkko-opiskelusta voi 
muodostua mielekäs oppimiskokemus, 
johon nivoutuu varsinaisten kurssisisäl-
töjen lisäksi myös hyödyllisiä elementte-
jä, kuten omien (verkko-)opiskelutaitojen 
tai viestintä- ja keskustelutaitojen kehit-
tyminen. Myönteisen oppimiskokemuk-
sen myötä opiskelijalle saattaa opittujen 
sisältöjen lisäksi jäädä muhimaan myös 
halu oppia lisää. Näin aikuiskoulutuksen 
ja -kasvatuksen elementit voivat limittyä 
ja toteutua myös verkko-opiskelussa. 

VakavaEP-

hanke saattaa 

viivästyneitä 

opintoja 

päätökseen

Teksti Katja Perttu

Vakaasti akateemiset valmiiksi Etelä-Pohjanmaalla (VakavaEP) 
-hanke tukee Etelä-Pohjanmaalla asuvien ja työskentelevien tai 
alueelle paluuta suunnittelevien, opinnoissaan viivästyneiden yli-
opisto-opiskelijoiden tutkintojen loppuun saattamista. Hyödyn-
saajina ovat niin opiskelijat, emoyliopistot kuin alueen organisaa-
tiotkin. Seinäjoen yliopistokeskus rahoittaa hanketta, ja toimijoina 
ovat Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti, Sibelius-Akatemian koulutuskeskus, 
Vaasan yliopiston Seinäjoen yksikkö ja Tampereen teknillinen yli-
opisto. Hankkeen vetäjänä toimii Ruralia-instituutti. 
 
VakavaEP-hankkeen alkuvaiheessa lähetettiin kysely Tampereen, 
Vaasan ja Helsingin yliopistojen opiskelijarekistereiden mukaan 
opinnoissaan viivästyneille eteläpohjalaisille opiskelijoille. Kyse-
lyn sai 194 opiskelijaa, joista 86 palautti vastauksen. Vastanneista 
61 halusi osallistua hankkeen toimintaan. Vastanneet toivoivat 
mm. graduvalmennusta, henkilökohtaista opintoneuvontaa, ver-
taistukea, tenttimismahdollisuuksia alueelle ja koulutusta. Koulu-
tusta haluttiin mm. tieteellisestä kirjoittamisesta, tutkimusmene-
telmistä ja tiedonhausta. 
 
Usein kynnys opintojen keskeyttämiseen tai opintojen edistymättö-
myyteen on suurin siinä vaiheessa, kun opiskelijalta puuttuu enää 
muutamia opintoja ja pro gradu -tutkielma. Työelämän vetovoima, 
perhe-asiat ja muut elämänmuutokset saattavat nousta esteeksi 
opintojen loppuunsaattamiselle. Myös etäisyydet aikaisemmalle 
opiskelupaikkakunnalle voivat nostaa kynnystä aloittaa opinnot uu-
delleen, vaikka elämäntilanne muuten sallisi opintojen jatkamisen. 
Käytännössä esimerkiksi tenttijärjestelyjen organisointi saattaa olla 
lisäsyy siihen, että oman tutkinnon suorittaminen loppuun ei tunnu 
realistiselta. Yhteydenotto laitoksen henkilökuntaan ei myöskään 
ole aina helppoa. 
 
Opiskelijat on jaettu aloittain seitsemään pienryhmään, joiden ve-
täjänä toimivat tieteellisen jatkotutkinnon suorittaneet henkilöt. 
Näiden pienryhmien toiminnan tavoitteena on tukea, edistää ja 
pitää yllä opiskelijoiden graduprosessia. Hanke on myös järjestä-
nyt osallistujille mm. tutustumisen Seinäjoen korkeakoulukirjas-
toon ja tiedonhakukoulutusta. 
 
Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimii myös akateemisten tieteel-
lisiä jatko-opintoja edistävä koulutushanke Eduepanet II (www.
sjoki.uta.fi/tyt/eduepanet).

Lisätietoja 
Koulutussuunnittelija Katja Perttu
06 4213 347, katja.perttu@helsinki.fi

Pekka Hytinkoski (KM) toimii Co-op Studies Network         

-opintojen eli osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopisto-

opetusverkoston verkkopedagogina. Hän vastaa verkko-

opetuksen suunnittelusta ja sen käytännön toteutuksesta 

yhdessä Ruralia-instituutin Co-op Studies -tiimin kanssa. 

Ruralia-instituutin opinto-ohjelmien verkko-opinnoista saat 

lisätietoa osoitteista:

www.ecostudies.fi ja www.ruralstudies.fi

Koulutussuunnittelija 
Katja Perttu.

Risto Lyytinen opiskelee Kuopion yliopistossa kauppatieteitä pääaineenaan rahoitus. Co-op Network Studies -opinnot hän aloitti 

syksyllä 2005. 
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Teksti ja kuvat Anne Hytönen
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Mauno Keto on yksi Mikkelin yliopistokes-
kuksen toteuttaman tohtorivalmennusohjel-
man jatko-opiskelijoista. Hän työskentelee 
Mikkelin ammattikorkeakoulun Liiketalouden 
laitoksessa tilastotieteen ja matematiikan lehto-
rina. Opiskelu on muuttunut siitä, kun Mauno 
Keto aikoinaan suoritti filosofian maisterin tut-
kinnon Jyväskylän yliopistossa 1970-luvulla. 
”Nykyisin atk on arvokas apuväline. Erilaisia 
mallintamisia ja kokeiluja on helppo tehdä 
tietokoneella, kun ne ennen piti laskea käsin”, 
sanoo Keto.

 Mauno Kedon pääaine on tilastotiede. 
Pääaineena tilastotiede on harvinainen, vaikka 
lähes jokaisen tieteenalan opintoihin sisältyy 
tilastotieteen opintoja. Myös tohtorivalmennus-
ryhmässä Mauno on ainut tilastotieteilijä. Silti 
hän kokee saavansa arvokasta vertaistukea ja 
tietoa muiden tieteenalojen jatko-opiskelijoilta, 
vaikka myöntääkin joskus kaipaavansa saman 
alan opiskelijan juttuseuraa. Hänen oma tutki-
mustyönsä käsittelee logistista regressioanalyy-
sia, joka selittää tietyn ilmiön esiintymisen 
todennäköisyyttä, kun tietyt tekijät tiedetään. 
Simuloimalla eri tekijöiden esiintymistä pyri-
tään selvittämään näiden tekijöiden vaihtelun 
merkitystä malliin ja sen kykyyn ennustaa ko. 
todennäköisyyttä.

TILASTOLLISET VÄITTÄMÄT 

LUOVAT USKOTTAVUUTTA

Tilastotiede ei ensi kuulemalta tunnu tieteen-
alalta, joka koskettaa ihan tavallista mattimei-
käläistä. Se on kuitenkin osa meidän kaikkien 
arkipäivää. ”Otetaan esimerkiksi vaikkapa 
mainokset”, Mauno Keto innostuu. ”Laskepa 
yhden mainoskatkon aikana, kuinka monessa 
mainoksessa tuotteen myyntiä edistetään ti-
lastollisilla faktoilla. Viime aikoina trendi on 
lisääntynyt eritoten kosmetiikassa: 85 % lisää 
tuuheutta, 40 % sileämpi iho. Väitteet pitävät 
paikkaansa, mutta on muistettava katsoa myös 
se pienellä painettu teksti. Kuinka monta tes-

Mauno Keto on suosittu keskustelukumppani seminaari-istunnoissa, onhan tilastotiede mukana lähes kaikessa tutkimuksessa. 

taajaa on ollut, oliko verrokkiryhmää jne.? 
Monen mainoksen väittämät voitaisiin helposti 
kyseenalaistaa.”

 Mauno Keto peräänkuuluttaakin medialu-
kutaitojen ohella myös tilastojen lukutaitoa 
niin mainosten kuin uutistenkin osalta. ”On 
hyvä tietää, mihin prosentuaalisia osuuksia 
verrataan. Jos kerrotaan, että riski joutua on-
nettomuuteen on kasvanut kymmenkertaiseksi, 
olisi hyvä tietää, mikä riski on aiemmin ollut ja 
onko se kasvettuaankaan merkittävä”, Mauno 
Keto muistuttaa. 

 Tilastotieteilijän arki on kuitenkin aivan 
jotain muuta kuin mainosten tulkintaa. Tilas-
totieteilijä kehittää uusia menetelmiä ja tarkas-
telee vanhoja teorioita kriittisesti, joskus jopa 
kumoaa niitä. Systemaattinen tilastotiede on 
kehittynyt viimeksi kuluneen sadan vuoden 
aikana. 

 Tilastotiede voi olla mukana lähes kai-
kessa tutkimuksessa tieteenalasta riippumat-
ta. Mauno Kedon mukaan tilastotiede voisi 
hyvin kuulua jokaisen tieteenalan opintoihin 
jo yleisopinnoissa. Jokaisen opiskelijan olisi 
hyvä osata tilastollisen päättelyn periaatteet 
ja erottaa tilastollisesti merkitsevä, riittävän 
selvä ero vertailtaessa tutkimuksen eri tekijöi-
tä. ”Tilastotiede sinänsä ei kuitenkaan pelasta 
mitään tutkimusta. Olennaisen erottaminen 
epäolennaisesta, tutkimusväittämien peruste-
lut ja aineiston todistusvoima ovat tärkeintä”, 
Keto korostaa.

 Tilastotieteen tehtävä onkin oman tie-
teenalan kehittämisen ja kehittymisen ohella 
tukea muita tieteenaloja: selvittää eri tekijöi-
den riippuvuussuhteita, luoda selitysmalleja 
ja ennusteita. ”Käytännön esimerkkejä löytää 
vaikkapa lääketieteestä, taloustieteistä ja bio-
logiasta”, Mauno Keto kuvailee. ”Esimerkiksi 
lääketieteessä tilastotieteen avulla selvitetään, 
mitkä taustatekijät vaikuttavat riskiin sairastua 

Tilastotieteilijä 
tohtorivalmennuksessa

Mikä tohtorivalmennus?

   Aikuisväestön koulutustason kohottamishanke koostuu ly-

hytkestoisista seminaareista, tieteenala- tai tutkimusteema-

kohtaisista pitkäkestoisista tutkijaseminaareista ja tutkijata-

paamisesta.

   Valmennusohjelma tarjoaa jatko-opiskelijoille monipuolista 

tukea yleisistä tutkimussuunnitelman laadintaa ja tieteellis-

tä kirjoittamista käsittelevistä kursseista tieteenalakohtaisiin 

tutkijaseminaareihin.

  Tutkijaseminaarien pääpaino on yliopistokeskuksen profes-

sorien edustamilla tieteenaloilla, mutta myös muita alueen 

jatko-opiskelijoita tuetaan.

  Tutkijakoulutettavat kirjautuvat jatko-opiskelijoiksi omiin yli-

opistoihinsa ja osallistuvat oman ainelaitoksensa antamaan 

jatkokoulutukseen ja ohjaukseen. Ainelaitoksen päätöksellä 

he voivat kuitenkin sisällyttää valmennusohjelman opintoja 

omaan jatkokoulutusohjelmaansa.

   Valmennusohjelman järjestävät yhteistyössä Mikkelin yliopis-

tokeskuksen yksiköt: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, 

Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Kuopion 

yliopiston Soveltavan ympäristökemian laboratorio ja Lap-

peenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikkö

   Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Itä-Suomen läänin-

hallitus ja Mikkelin kaupunki

  Lisätietoja hankkeen www-sivuilta 

 www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/aikuisvaesto

tiettyyn tautiin.” Mauno Keto löytää nopeasti 
lisää käytännön esimerkkejä. ”Kasvinjalostuk-
sessa voidaan kokeilla puuntaimien istutusta 
erilaisiin ympäristöihin. Erilaisia ympäristö-
tekijöitä vertaamalla voidaan luoda ennusteita 
ja odotusarvoja, montako tainta on hengissä 
viiden vuoden päästä.”

TOHTORIVALMENNUS OHJASI 

JATKO-OPINTOIHIN

Tohtorivalmennusohjelma oli hyvä sysäys 
opintojen jatkamiselle. ”Suunnitelmat opin-
tojen jatkamisesta olivat muhineet päässä jo 
pitkään”, toteaa Mauno Keto. ”Virtaa riittää 
– miten pitkälle riittää rahkeet, se on sitten 
toinen juttu”, Keto kykyjään vähätellen nau-
rahtaa. Välitavoitteena on suorittaa ensin 
lisensiaatintutkinto, jatkossa mahdollisesti 
myös tohtorintutkinto.

 Mikkelin ammattikorkeakoulusta on toh-
torivalmennuksessa mukana joukko muitakin 
opettajia. Mauno antaakin kiitosta työnanta-
jalleen joustavuudesta ja mahdollisuuksista 
jatko-opintoihin. 

Aikuisväestön koulutustason kohottamishanke on Mikkelin yliopistokes-

kuksen yksiköiden yhteinen eteläsavolaisille jatko-opiskelijoille ja jatko-

opintoja suunnitteleville maistereille tarkoitettu tukiohjelma. 

Meneillään tai tulossa olevat lyhytseminaarit 

(yleensä perjantai-iltaisin ja lauantaisin):

	Tutkimussuunnitelman laadinta ja tutkimusprosessi (6 op) 13.10.2006–  

 13.1.2007

	Tutkimusnäkökulmien foorumi 1 (3 op) 2.2.–3.3.2007 

	MUC-tutkijapäivät – Tutkiva kehittäminen tietoyhteiskunnassa /

 MUC Researcher Seminar – Researching Development in Knowledge Based   

 Society (3 op) 16.– 17.3.2007 

	Yrittäjyys, innovatiivinen ajattelu ja luovuus (2 op) kevättalvella 2007 

	Tutkimusnäkökulmien foorumi 2 (3 op) 30.3.–21.4.2007

	Scientific Conferences and Delivering Research Results (2 op) 27.4.–12.5.2007

Pitkäkestoiset tutkijaseminaarit lukuvuonna 2006–2007:

	Bioenergiatekniikan tutkimusseminaari (3 op)

	Materiaalitekniikan tutkimusseminaari (3 op)

	Soveltavan ympäristökemian ja -tekniikan tutkijaseminaari (3 op)

	Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen tutkijaseminaari (3 op)

	Yrittäjyyden tutkijaseminaari (3 op) 

Lisätietoja: www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/aikuisvaesto, 

sirkku.piispanen@helsinki.fi, puh. 015 2023 376 tai 044 300 1215

Koulutuspäällikkö Sirkku Piispanen ja koulutussih-
teeri Leila Riisiö pohtimassa tohtorivalmennukseen 
liittyviä asioita. 
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Näkökulmana maaseudun kehittämistaidot

Euro-Validation etsii tapaa 
todentaa epävirallista osaamista

käytössä ja kehitteillä olevaa tunnusta-
misjärjestelmää. Näistä ensimmäisellä 
pyritään nostamaan kansalaisten osaamis-
ta ja toisella testataan maahanmuuttajien 
ammatillista osaamista. Norjassa on käy-
tössä taitojen kartoittamisen järjestelmä. 

TUNNUSTAMISEN MENETELMÄT 

KEHITTEILLÄ

Parasta aikaa Euro-Validation projek-
tissa kootaan yhteen menetelmiä, joilla 
käytännössä tunnustetaan epävirallista 
osaamista. Näiden menetelmien pohjal-
ta pitäisi syntyä ehdotus menetelmästä 
tai menetelmistä, joilla hankittuja taitoja 
todennettaisiin ja tunnustettaisiin jous-
tavasti. Tämän jälkeen projekti siirtyy 
valtio-, sektori- ja toimenpidetasoilta 
yksilötasolle. Yksilötasolla kehitetään ja 
testataan opintosuunnitelmaa, joka poh-
jautuu joustavaan henkilökohtaiseen op-
pimispolkuun. Oppimispolkuja työstetään 
maaseututalouden eri osille.
 Olennainen osa projektia on tiedon-
välitys kunkin maan käytännöistä ja ko-
kemuksista. Tietoa välitetään projektissa 
internet-sivujen sekä kansallisten semi-
naarien tai työpajojen sekä kahden kan-
sainvälisen konferenssin avulla. Suomen 
kansallinen seminaari liitettiin yhteen 
Opetushallituksen AiHe-projektin Ai-
kaansa edellä -konferenssiin, joka pidet-
tiin marrraskuun lopulla Finlandia-talossa 
Helsingissä. Ensimmäinen kansainvälinen 
konferenssi pidettiin Unkarissa kesällä 
2006 ja toinen seminaari pidetään kesäl-
lä 2007 Kreikassa. Kansalliset raportit 
ja synteesiraportti kuten kaikki muutkin 
Euro-Validationin raportit ovat saatavilla 
hankkeen internet-sivuilta.
 Euro-Validationia johtaa unkarilainen 
Centre for Regional Studies of the Hun-
garian Academy for Sciences, West Hun-
garian Research Institute ja sitä koordi-
noi kreikkalainen PRISMA – Centre for 
Development Studies. Hankkeessa on 
mukana yliopistoja ja/tai koulutuksen 

Euro-Validation-projekin päätavoitteena 
on tunnistaa ja tehdä tunnetuiksi epävi-
rallisen ja epämuodollisen osaamisen tun-
nistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen 
parhaita käytäntöjä Euroopassa. Erityi-
sesti keskitytään maaseudun kehittämi-
sessä tarvittaviin taitoihin ja pätevyyksiin. 
Epävirallisella ja epämuodollisella oppi-
misella hankittujen taitojen osoittaminen 
on tärkeää niin työmarkkinoille, työnan-
tajille kuin työntekijöillekin.
  Euro-Validation on koonnut kansal-
liset katsaukset epävirallisen ja epämuo-
dollisen osaamisen arvioinnin, todentami-
sen ja tunnustamisen menettelytavoista 
Euroopan eri maissa. Yleiskatsausten 
jälkeen osaamisen tunnustamista on tar-
kasteltu lähemmin kuudella, maaseudun 
kannalta merkittävällä, elinkeinoelämän 
sektorilla. Nämä sektorit ovat maatalous, 
tuotanto, turismi, koulutus, palvelut sekä 
sosiaali- ja terveysala.
 Yleiskatsaukset osoittivat, että Eu-
roopassa epävirallisen ja epämuodollisen 
osaamisen tunnustaminen on tehty eri 
tavoin ja eritasoisesti. Kreikassa ei ole 
vielä kehitetty kunnollista järjestelmää 
osaamisen tunnustamiseen, mutta aske-
leita sitä kohtaan on otettu. Puolassa on 
luotu monia tunnustamisjärjestelmiä, 
mutta ne eivät ole vielä muodostuneet 
normeiksi. Samoin Saksassa on kehitetty 
osaamisen tunnustamistapoja. Romanias-
sa osaamisen tunnustaminen on vapaaeh-
toinen mutta hankala prosessi. 
 Pohjoismaissa Suomessa tunnusta-
minen on vahvassa yhteydessä näyttö-
tutkintojärjestelmään ja tunnustamista 
kehitetään jatkuvasti. Ruotsissa on kaksi 

Pan-European System of Lifelong Learning  
Validation for Sustainable Rural Development

EURO-VALIDATION – A Network Project

 Selvitetään eri maiden käytäntöjä epävirallisen ja epämuodolli-

sen osaamisen tunnustamisessa sekä sen merkitystä maaseudun 

kestävälle kehitykselle

 Hankkeen osiota:

a. Tehdään katsaukset epävirallisen ja epämuodollisen osaami-

sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Euroopan eri maissa 

yleisesti sekä erityisesti kuudella maaseututalouden kannalta 

merkittävällä elinkeinoelämän sektorilla.

b. Kootaan tietoa konkreettisista tavoista tunnistaa epävirallista 

ja epämuodollista osaamista sekä muotoillaan tietojen poh-

jalta menetelmä, jolla epävirallisen ja epämuodollisen osaa-

misen myötä hankittuja tietoja ja pätevyyksiä todennettaisiin 

ja tunnustettaisiin joustavasti.

c. Kehitetään ja testataan monimuotoisesti toteutettava opin-

tosuunnitelma, joka pohjautuu henkilökohtaiseen oppimis-

polkuun.

d. Levitetään tietoa ja vaihdetaan kokemuksia teemasta mm. 

internet-sivujen sekä kansallisten ja kansainvälisten seminaa-

rien avulla.

 14 toimijaa 11:stä Euroopan maasta

 Hankkeen kesto 2004–2007

 Euroopan komission Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston Leo-

nardo Da Vinci -ohjelma osarahoittaa hanketta

Teksti Telle Lemetyinen

tarjoajia Ruotsista, Suomesta (Ruralia-
instituutti), Puolasta, Unkarista, Espan-
jasta, Saksasta, Norjasta, Alankomaista 
ja Kreikasta. Lisäksi siihen osallistuu 
kolme eurooppalaista maaseudun kehittä-

misen verkostoa tai muuta yhteistyötahoa. 
Kolmevuotista Euro-Validation-projektia 
rahoittaa Euroopan komission Koulutuk-
sen ja kulttuurin pääosaston Leonardo Da 
Vinci -ohjelma.

Lisätietoja: www.euracademy.org  Euro-Validation project

Maaseudun syväkurkku

Tehostamistalous ja kyläpäällikön laktoosivaiva

Outo kiilto pienen miehen silmissä lisäsi kimeän äänen 

hypnoottista voimaa.

 ”Mikä oli se innovaatio, joka lisäsi tehokkuutta 

yhteiskunnassamme viimeksi? Projektitalous! Vähem-

män resursseja, vähemmän toiminta-aikaa, enemmän 

tuloksia. Projektitalous vei meidät kaikki sellaiseen te-

hokkuuteen, kuin olisimme lopputenttiin viime hetkellä 

valmistautuvia opiskelijoita. Ja tämä saatiin nerokkaasti 

koko yhteiskunnan jatkuvaksi olotilaksi.”

 Satapäisestä yleisöstä kuului innostuksen huo-

kaus. Ilmeisesti projektipäälliköistä koostuva salin 

etuosa malttoi tuskin istua paikoillaan. Heidän yliviritty-

neet silmänsä loistivat energiajuoman voimasta kilpaa 

kameroiden salamoiden kanssa. Pieni, mustapukuinen 

mies sai uutta pontta sanomaansa.

 ”Mutta tämä on jo vanhaa tietoa. Hän piti lyhyen, 

asian tärkeyttä tehostavan tauon.”

 ”Nykyään elämme toohotustaloudessa. On tur-

haa pitää suunnittelukatkoja projektien välillä! Jatkuva 

toohottaminen antaa meille juuri nyt sen tarvittavan 

kilpailukyvyn, jota muilla ei vielä ole. Ostovoimamme 

ja samalla siis hyvinvointimme kohoaa merkittävästi 

edelleen….”

 ” …Hetkinen! Sain juuri tiedon, että professori 

´Speedy´ Arizona on saanut matkalla lentokentälle 

kontaktin uusimpiin luoviin verkostoihin. Tässä raja-

pinnassa on syntynyt innovaatio, työnimeltään ´koh-

kaamistalous´. Se perustuu…”

Pienen miehen ääni peittyi voimakkaisiin suosionosoi-

tuksiin, joita seisomaan nousseet kuulijat innokkaasti 

antoivat. Niille ei tuntunut tulevan loppua.

 Kyläpäällikkö Tupeloinen katsoi pitkään tuvan 

seinällä olevia hahmoja. Juhlallisen vakavat ilmeet 

näkyivät kuun valossa selvästi. Isoisä perheineen oli 

katsonut tuosta valokuvasta tilan elämää niin kauan 

kuin Tupeloinen muisti. Samalla hänen muistiinsa 

palasi eilisiltainen kyläkokous; pieni mies jostain ke-

hittämispuljusta, uudet projektisuunnitelmat, tuore 

pulla, liian monta kahvikupillista ja unohtuneet laktoo-

sitabletit...  Hänen pulssinsa rauhoittui vähitellen. 

 Tupeloinen käänsi kylkeään ja jatkoi keskeytyneitä 

uniaan helpottunut ilme kasvoillaan.

Kuntaliitosseuranta siirtyi 
palveluyrittäjyysteemaan

Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitoksen 
seurantahankkeessa on edetty palveluyrit-
täjyyteen liittyvään teemaan. Peräseinäjo-
en keskustan alueella selvitetään palve-
luyrittäjyyden kehittymisen edellytyksiä 
kuntaliitoksen jälkeen. Tutkimusmenetel-
mänä ovat alueen palveluyrittäjien sekä 
yrittäjäyhdistysten edustajien teemahaas-
tattelut. Aiemmin hankkeessa on toteu-
tettu asukaskysely Peräseinäjoen alueen 
asukkaille. 
 Keskeisiä kysymyksiä palveluyrit-
täjyyden tarkastelussa ovat, miten jo 
toimivissa yrityksissä koetaan kuntalii-
toksen vaikutukset sekä millaisena yrit-
täjät näkevät oman tulevaisuutensa ja 
toimintaedellytyksensä Peräseinäjoella. 
Samoin tutkitaan, millaisena Peräseinä-
joen yleinen kehitys nähdään ja millaista 
väestörakennetta haluttu palvelurakenne 
edellyttää. Keskeistä on tarkastella kunta-
liitoksen hyötyjä ja haittoja elinkeinojen 
harjoittamiseen liittyen sekä liitokseen 
kytkeytyviä tulevaisuuden odotuksia. 
 Haastatteluissa keskustellaan yrit-
täjien kanssa siitä, millaiset ovat palve-
luyrittäjyyden toimintaedellytykset ja 
kehitysnäkymät tämän päivän Peräsei-

näjoella. Tavoitteena on pohtia paitsi 
kuntaliitoksen vaikutuksia toimintaan 
myös muita tekijöitä. ”Tulevaisuudessa 
yritystoimintaan vaikuttavat esimerkiksi 
alueen asukasluvun ja -rakenteen kehitys 
sekä Seinäjoen kaupungin elinkeinopo-
liittiset linjaukset ja Peräseinäjoen riittävä 
huomioiminen. Oman lisänsä tuo tuleva 
Seinäjoen itäinen ohitustie ja sen vai-
kutukset kaupunkirakenteeseen ja myös 
alueen palveluyrittäjyyteen. Kaiken kaik-
kiaan yrittäjiä haastatellaan varsin laajasti 
toimintaympäristön muuttumiseen liitty-
vistä asioista”, seurantahankkeen vetäjä 
Kaj Zimmerbauer sanoo. 
 Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntalii-
toksen seurantahankkeen tavoitteena on 
aktiivisen seurannan avulla edesauttaa 
liitoksen sujuvuutta ja ohjata kehittämis-
toimintaa oikeaan suuntaan. Hanketta 
rahoittavat Seinäjoen kaupunki ja Etelä-
Pohjanmaan liitto. Lisäksi hankkeessa on 
mukana Peräseinäjoen asukaslautakunta.

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

Mehiläismaailma tulee Mikkeliin!

IBRA International 
Conference on recent trends 

in Apicultural Science

10–14 June 2007 Mikkeli, Finland

Lisätietoja: 
tutkija Kamran Fakhimzadeh

044 303 2212
kamran.fakhimzadeh@helsinki.fi

www.helsinki.fi/ruralia/mikkeli/beesunder
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Mikkelin yliopistokeskus

Neljä yliopistoa: 

  Helsingin yliopisto

  Helsingin kauppakorkeakoulu

	Lappeenrannan teknillinen yliopisto

	Kuopion yliopisto

Osaamisalat:

	Luonnonmukainen maa- ja elintarviketuotanto

	Maaseudun kehittäminen

	Osuustoiminta

	Digitointi

	Yrittäjyys- ja liiketoiminta

	Materiaalitekniikka

	Sahatekniikka

	Puutekniikka

	Ympäristöanalytiikka

	Nuorisokasvatus

Yhteensä noin 200 asiantuntijaa: tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään 

9 professorin johdolla. 

Opiskelijoita noin 3 300 (3000 täydennyskoulutus- ja 300 tutkinto-

opiskelijaa). 

 

Vuosibudjetti 14 miljoonaa euroa (2005).

Seinäjoen yliopistokeskus

Viisi yliopistoa:

	Tampereen yliopisto

 Helsingin yliopisto

	Sibelius-Akatemia

	Vaasan yliopisto

	Tampereen teknillinen yliopisto

Neljä painoalaa:

	Liiketoimintaosaaminen

	Informaatioteknologian soveltaminen

	Materiaalitutkimus mukaan lukien elintarvikkeet

	Hyvinvointi ja innovaatioympäristöt

Yhteensä noin 130 asiantuntijaa: tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään 16 

professorin johdolla Epanet-yhteistyönä, professoreiden tutkimusryhmissä 

noin sata tutkijaa. 

Opiskelijoita noin 2 500. Jatkotutkintoja 16 vuosina 2001–2005. 

Kokonaisrahoitus 6,9 miljoonaa euroa (2005).

Yliopistokeskusseminaari on Suomen 
kuuden yliopistokeskuksen yhteistyö-
muoto. Vuosittain pidettävät seminaarit 
palvelevat toimintojen kehittämistä. Tä-
mänvuotinen seminaari pidettiin Seinäjo-
ella, minne syyskuun lopulla kokoontui 
noin 150 opetusministeriön, yliopistojen, 
yliopistokeskusten sekä niiden sijaintikau-
punkien ja -maakuntien edustajaa. Yhtenä 
teemana oli korkeakoulutuksen uudistami-
nen ja rakenteiden kehittäminen.
 Opetusministeri Antti Kalliomäki 
toivoi seminaarissa yliopistokeskusten 
sijaintialueilta ja yliopistoilta vahvaa si-
toutumista toimintaan. Hän varoitti tilan-
teesta, jossa opiskelijamäärät eivät kasva 
ja jossa korkeakoulutusta kootaan suu-
remmiksi yksiköiksi. ”On vaikea nähdä 
realistiseksi sitä voimakasta kasvuhakui-
suutta, joka näkyy monien yliopistokes-
kuspaikkakuntien korkeakoulujen aluest-

Korkeakoulutuksen 
uudistaminen haastaa 
yliopistokeskukset

rategioissa tai toiveissa valtion nykyistä 
vahvemmasta roolista. Ministeriön rahoi-
tuksen tavoitteena on turvata yliopistokes-
kusten kehittämisvaiheen perustoiminta-
edellytykset. Tämän lisäksi rahoitusmalli 
edellyttää myös yliopistojen voimakasta 
sitoutumista”, Kalliomäki sanoi.
 Ajankohtainen, vuoteen 2012 ulottu-
va korkeakoulutuksen rakenteiden kehit-
täminen edellyttää yliopistokeskuksilta 
oman roolin ja toiminnan kirkastamista 
sekä alueellisen yhteistyön tiivistämistä. 
Johtaja Markku Mattila opetusministe-
riön yliopistoyksiköstä sanoi pitävänsä 
erittäin tärkeänä, että yliopistot ja am-
mattikorkeakoulut sopivat työnjaosta ja 
yhteistyöstä. 
 Yhteistyötä ja työnjakoa ammatti-
korkeakoulujen kanssa on jo lisättykin 
ja käytännön esimerkkejä saavutuksista 
esiteltiin seminaarissa. Yhtenä tapauk-

sena Kuopion yliopiston hallintojohtaja 
Päivi Nerg kertoi Kuopion yliopiston 
ja Savonia-ammattikorkeakoulun hank-
keesta, jonka tavoitteena on selvittää 
mahdollisuudet yhteistyön tiivistämi-
seksi konsortioyhteistyöksi. ”Olemme 
paljon pohtineet ja keskustelleet, mihin 
asti ollaan valmiita menemään. Konsor-
tio ei ole yhteinen organisaatio. Tämä on 
enemmänkin koordinaatiota, mutta siihen 
liittyy se, että pitää löytyä jotakin todel-
lista yhteistä tai työ ei enää etene”, Nerg 
sanoi.
 Yliopistokeskuksia rakenteellinen 
kehittämistyö koskee siten, että niiden 
odotetaan jatkavan toimintansa profiloin-
tia ja samalla edistävän yhteistyötä omilla 
toiminta-alueillaan muiden toimijoiden 
kanssa. ”Tämä vastaa hyvin myös yli-
opistokeskusten alkuperäistä tarkoitusta”, 
johtaja Markku Mattila sanoi. Yliopisto-

keskukset ovat nykyiselläänkin profii-
liltaan erilaisia johtuen sijaintialueiden 
aluekehittämistarpeista. Erilaisuus näkyy 
muun muassa tutkintotavoitteellisen ope-
tuksen ja tutkimuksen sisällöissä. Esi-
merkiksi Seinäjoen yliopistokeskuksessa 
profiilin terävöitystä on tehty siten, että 
toiminnassa korostuu 16 Epanet-profes-
sorin ympärille rakentuva tutkimus. Tut-
kimuksen laajentuminen on puolestaan 
tarjonnut samalla tilaisuuden aikuisille 
tarkoitettujen maisteri- ja tohtoriopintojen 
toteutukselle.
 Yliopistokeskuksia yhdistää se, että 
ne ovat merkittäviä täydennys- ja aikuis-
koulutuksen tarjoajia sekä tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden toteuttajia. Esi-
merkiksi koulutukseen osallistuvia on 
vuosittain yhteensä runsas 27 000. Tut-
kintotavoitteellisessa koulutuksessa on   
4 200 opiskelijaa.
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Ruralia-instituutti toimii 
kahdessa yliopistokeskuksessa

Mikä on yliopistokeskus?

Yliopistokeskukset kokoavat sijaintipaikkakunnillaan yhteen usean eri yliopiston toi-
mintoja ja ovat alueellisen roolinsa ohella osa suomalaisten yliopistojen yhteistyötä ja 
korkeakoulujärjestelmää. Ne tukevat aluekehitystä, edistävät yliopistojen yhteiskun-
nallista vuorovaikutusta ja kokoavat yhteen yliopistotoimintoja maakuntakeskuksissa. 
Yliopistojen välisen yhteistyön rinnalla yhteistyötä tehdään ammattikorkeakoulujen ja 
elinkeinoelämän kanssa. Vuodesta 2004 toiminnassa on ollut kuusi yliopistokeskusta: 
Kajaani, Kokkola, Lahti, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki. 

Ruralia-instituutti muutti saman 
katon alle Mikkelissä

Mikkelin yliopistokeskuksen lisärakennus, Lönnrotinkatu 7, valmistui kesäkuussa ja on 
ollut toiminnassa heinäkuun alusta lähtien. Uuteen rakennukseen muutti Helsingin yli-
opiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön lisäksi myös Helsingin kauppakorkeakou-
lun Pienyrityskeskus. Uuden rakennuksen pääsuunnittelija on arkkitehtitoimisto Juhani 
Katainen Ky Helsingistä. 

Uuden rakennuksen myötä Ruralia-instituutin työntekijät Mikkelissä ovat vihdoin saman 
katon alla. Myös valtaosa yliopistokeskuksen toiminnoista sijaitsee nyt Lönnrotinkadun 
varrella. Ajanmukaiset ja toimivat tilat luovat mahdollisuuksia entistä tuloksekkaammalle 
tutkimus- ja koulutustoiminnalle. Uudet tilat ovat mahdollistaneet myös keskeisten yhteis-
työkumppaneiden Mikkelin Kesäyliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kuksen tutkijoiden muuton yliopistokeskuskampukselle.

Lisärakennuksen vihkiäiset vietettiin 19.9.2006. Juhlallisuudet alkoivat vihkiäistilaisuudel-
la, jonka jälkeen juhlaväki siirtyi airueitten ja rehtoreiden johdolla uuteen rakennukseen. 
Juhlallisuuksiin osallistui lähes kaksisataa ihmistä, jotka muodostivat yhdessä näyttävän 
kulkueen.

Onnea uudelle rakennukselle! 
Yhteistyön maljan kohottavat 
Helsingin kauppakorkeakoulun 
rehtori Eero. O. Kasanen, Helsin-
gin yliopiston rehtori Ilkka Niini-
luoto, Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston rehtori Markku Lukka ja 
Kuopion yliopiston rehtori Matti 
Uusitupa. 

Vihkiäisjuhla huipentui juhlakulkueeseen, jossa juhlaväki siirtyi uuteen lisärakennukseen.

Ku
va

t A
nt

er
o 

Te
itt

in
en



17 R U R A L I A   2  |  2 0 0 616 R U R A L I A  2  |  2 0 0 6

Elintarvikkeiden funktionaalisuuden eli 
terveysvaikutteisuuden parantamisesta 
on tekeillä paljon tutkimusta. Toistaisek-
si yleisohjeita parantamismenetelmiksi ei 
kuitenkaan voida tutkimuksen perusteel-
la antaa. Raaka-aineessa funktionaalisten 
ainesosien määrään vaikuttavat kasvin 
perimä ja ympäristötekijät, kun taas elin-
tarvikkeen funktionaalisuuteen vaikutta-
vat prosessointi ja varastointi. 
 Funktionaalisuuteen on kuitenkin mah-
dollista vaikuttaa. Keinoja ovat sopiva laji-
kevalinta, viljelyolosuhteiden optimointi ja 
oikeanlainen prosessointi. Professori Raija 
Tahvosen mukaan lajikevalinnalla lienee 

suurin vaikutus funktionaalisten ainesosi-
en määriin. Terveysvaikutteisuutta voidaan 
saada lisää optimoimalla viljelyolosuhteet 
ja raaka-aineen prosessointi. Lisäksi on 
otettava huomioon, että eri kasvit ja lajit 
vaativat erilaiset olosuhteet. 
 Tahvonen kertoi hedelmien, kasvis-
ten ja marjojen terveysvaikutteisuudesta 
ja eri jalostus- ja valmistusmenetelmistä 
Kauhajoen Ruokamessuseminaarissa. 
Hän työskentelee Epanet-verkostossa 
Turun yliopiston Funktionaalisten elin-
tarvikkeiden kehittämiskeskuksessa. 
Yliopettaja Kaija Nissinen Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun Ravitsemisalan 

Kehittämiskumppanuus

Response on osa EQUAL-kehittämiskumppanuutta. Euroopan sosiaalirahaston EQUAL-yhteisöaloitteen 

avulla EU pyrkii luomaan enemmän ja parempia työpaikkoja. EQUAL on eräänlainen laboratorio, jossa 

kumppanuuksissa kehitetään uusia keinoja puuttua syrjintään ja eriarvoisuuteen työmarkkinoilla. Keskeinen 

osa EQUALia on kansainvälinen yhteistyö, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa ja uusia näkökulmia 

samanlaisten kysymysten parissa työskenteleville kumppaneille.
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Ruokamessujen seminaari pidettiin ensim-
mäistä kertaa varsinaisella messualueella 
Hämes-Havusessa.

Puutarhatuotteiden 
terveellisyys esillä 
Ruokamessuilla

yksiköstä käsitteli luennossaan kasvisten 
fermentointia ja terveyttä.
 Seminaarissa olivat esillä lisäksi ajan-
kohtaiset elintarvikelainsäädännön asiat 
kuten jäljitettävyys, huoneistoasetus, oma-
valvonta ja näytteenotto. Luennoitsijoina 
olivat kehittämispäällikkö Asko Mäyry 
ja kehitysasiantuntija Sanna-Mari Tuo-
minen Foodwest Oy:stä sekä lehtori Seija 
Pihlajaviita Seinäjoen ammattikorkea-
koulun Ravitsemisalan yksiköstä.  
 Kauhajoen Ruokamessuseminaari 
noudatti aiheiltaan messujen tämänvuo-
tista Puutarhasta pöytään -teemaa. Se-
minaarin järjestivät yhteistyössä Rura-

lia-instituutti, Foodwest Oy, Kauhajoen 
Ruokamessut ja Seinäjoen ammattikor-
keakoulun Ravitsemisalan yksikkö.
 Kauhajoen Ruokamessujen toimin-
ta-ajatuksena on edistää pienten ja kes-
kisuurten elintarvikeyritysten tuotteiden 
sekä lähiruoan myyntiä ja markkinointia. 
Viime vuosina messujen näytteilleaset-
tajien määrä on vakiintunut 150:een ja 
kävijämäärä noin 13 000:een. 
 Ruralia-instituutti on ollut mukana 
järjestelyissä alusta lähtien vuodesta 
1991. Ruokamessujen toimikunnassa ins-
tituutin edustajana on kehittämispäällikkö 
Pauli Valkosalo. 

Sosiaaliset tulokset esiin 
Response-hankkeen avulla

Response on valtakunnallinen sosiaalis-
ten yritysten ja työllistävien yksikköjen 
toimintavalmiuksia parantava kehittä-
miskumppanuus. Tarkoituksena on edis-
tää vaikeasti työmarkkinoille pääsevien 
työllistymistä sekä mahdollistaa toimin-
nan vaikuttavuuden arviointia.

 Responsessa on neljä pääteemaa: 
Kehittäjä, Vastuunkantaja, Mahdollistaja 
ja Kierrättäjä. Kehittäjässä on keskeistä 
itsearviointien ja jatkuvan parantamisen 
vakiinnuttaminen toimintatavaksi pro-
jektiin osallistuvissa organisaatioissa. 
Vastuunkantajassa kehitetään sosiaalista 
tilinpitoa, jolla työllistävät yksiköt voivat 
tehdä sosiaalisia tuloksiaan näkyviksi. 
Tänä vuonna kuusi Response-kumppania 
valmistelee ensimmäistä sosiaalista tilin-
päätöstään. Mahdollistaja edistää työyh-
teisöjen muuttumista monimuotoisiksi, 

Björk Develooppi Oy:stä. Muita valta-
kunnallisia kumppaneita ovat Suomen 
Punainen Risti (koordinaattori), Laatu-
keskus ja S-ryhmä. Hanketta rahoittaa 
Euroopan Sosiaalirahasto.
 Toimintaansa kumppanuushank-
keessa kehittävät SPR:n Kontti-kierrä-
tystavaratalot, Sosiaalitalkkari-projekti, 
Taitojen Talo sekä Helsingin kaupungin 
Uusix-verstaat, Merikosken ammatilli-
sen koulutuskeskuksen Meriko-tehdas ja 
Omaoksa-pesulaosuuskunta.

työllistämistä ja vapaaehtoistoiminnan 
hyödyntämistä. Kierrättäjän tavoitteena 
on tehostaa kierrätystoimintaa ja mate-
riaalivirtojen hallintaa. 
 Ruralia-instituutti vastaa kumppanuu-
dessa sosiaalisen tilinpidon menetelmän 
kehittämisestä. Vastuuhenkilöitä hank-
keessa ovat tutkija Vesa Rouhiainen ja 
tutkimusjohtaja Eliisa Troberg Mikkelin 
yksiköstä. Ruralia-instituutin sosiaalisen 
tilinpidon asiantuntijoina hankkeessa 
toimivat toimitusjohtaja Tytti Siltanen 
ja yhteisöyrittäyyden kehittäjä Håkan 

Hoiviska kouluttaa 
sijaisia hyvinvointi-
alan yrityksiin
Etelä-Pohjanmaalla kehitetään sijaispal-
velujärjestelmää hyvinvointialan yrittäjil-
le. Hoiviska – Hyvinvointialan yrittäjien 
sijaispalvelujärjestelmä -hankkeessa ta-
voitteena on vastata hyvinvointialan pk-
yritysten tilapäiseen työvoiman tarpee-
seen muun muassa yrittäjän sairasloman, 
viikkovapaiden, äitiys- ja perhevapaiden 
tai muun lyhyen avuntarpeen aikana. 
Hankkeen pilottialueiksi on valittu Här-
mänmaa ja Seinäjoen seutu. 
 Vuoden 2007 syksyyn kestävää ESR-
hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan TE-
keskuksen työvoimaosasto, ja sen toteut-
tavat yhteistyössä Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti ja Tampereen yliopis-
ton täydennyskoulutuskeskus. 
 Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän 
tavoitteena on madaltaa pk-yritysten 
kynnystä työntekijän palkkaamiseen 
sekä tukea pienyrittäjien yritystoiminnan 
kasvua. Hankkeessa pyritään edistämään 
yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä uusien ja 

nykyisten yritysten toimintavarmuutta. 
Sijaisiksi koulutettujen on mahdollista 
toimia myös itsenäisinä yrittäjinä. Ikään-
tyville yrittäjille sijaisjärjestelmä mahdol-
listaa potentiaalisten jatkajien löytämisen 
sijaisten joukosta.  
  Hoiviska-hankkeen kohderyhmänä 
ovat sijaisena toimimisesta kiinnostuneet 
hyvinvointialan koulutusta ja/tai työko-
kemusta omaavat henkilöt. Koulutukseen 
valitaan hakemusten ja haastattelujen pe-
rusteella 15 henkilöä. Koulutus on osallis-
tujille maksutonta. Yrittäjille hankkeessa 
järjestetään erillisiä koulutuspäiviä sekä 
yhteisiä tapaamisia sijaisiksi kouluttautu-
vien kanssa. 
  Sijaispalvelujärjestelmä-hankkeita 
on menossa eri puolilla Suomea. Valtakun-
nallista Yrittäjien sijaispalvelu -hanketta 
koordinoi Yrittäjänaisten keskusliitto ry. 
Hoiviska-hanke on Etelä-Pohjanmaan 
alueella ensimmäinen ja vastaa siten alu-
eellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin.

Lisätietoja 

Projektipäällikkö Maarit Träsk, 06 4213 314 

maarit.trask@helsinki.fi 
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Osuustoimintatutkijat ja elinkeinoelämän 
edustajat kohtasivat

Valtakunnallinen Osuustoimintatutkimuksen 

päivä järjestettiin marraskuun puolivälissä 

Mikkelissä yhteistyössä Ruralia-instituutin 

kanssa. Osuustoiminnan neuvottelukunnan ja 

osuustoimintatutkijoiden kehittämän päivän 

tarkoituksena on tiivistää tutkimuksen ja elin-

keinoelämän välistä yhteydenpitoa.

 Tänä vuonna päivän teemoina olivat 

johtaminen ja omistajuus, yhteiskunnallinen 

vastuu, osuustoiminnalliset ratkaisut hyvin-

vointipalveluissa sekä osuustoiminnan uudet 

tehtävät. Asiantuntijaesitykset käsittelivät 

mm. johtamisen näkökulmaa, pankkisektorin 

yhteiskuntavastuuta ja osuustoiminnallisen 

yritysmuodon elinkelpoisuutta. Tilaisuudessa 

kuultiin myös ajankohtaisia esityksiä osuus-

kunnan mahdollisuuksista toimia innovatiivi-

sena tieto-organisaationa sekä osuustoimin-

nallisesta verkostoitumisesta hyvinvointipalve-

luiden alueella. 

 Kommenttipuheenvuorossaan professori 

emeritus Kauko Mikkonen arvioi Titta-Liisa 

Koivuporraksen yhteiskuntavastuun tutkimusta 

”vastaväittelijän silmin” ja toi samalla esille väi-

töskirjatyön avainasioita tuleville väittelijöille. 

Toiminnanjohtaja Niina Immonen puolestaan 

tarkasteli kommenttipuheenvuorossaan tulevai-

suuden kehitystrendejä yhteiskunnassa ja sitä, 

miten osuuskunnat vastaavat niihin. Hän kertoi 

myös tuoreita tuloksia tekemästään selvityksestä 

Pirkanmaan osuuskunnista.

 Päivään osallistui lähes 50 osuustoiminta-

tutkimuksen ja elinkeinoelämään edustajaa. Tut-

kijoiden ja elinkeinoelämän vuorovaikutus oli 

antoisaa ja päivä koettiin kaikin puolin anniltaan 

erinomaiseksi ja onnistuneeksi.

Osuustoimintapäivässä kuultiin mielenkiintoisia asiantuntijaesitelmiä. 
Esityksen pitivät KTM Iiro Jussila ja KTM Juha-Matti Saksa Lappeenran-
nan teknillisestä yliopistosta sekä KTT Eliisa Troberg Ruralia-instituutista. 

Projektipäällikkö 
Maarit Träsk.



Johtokunta hyväksyi syyskuussa Ruralia-

instituutin uuden tavoiteohjelman kaudel-

le 2007–2009.

Se toimii strategisena ohjenuorana seu-

raavat kolme vuotta. Tavoiteohjelma 

noudattaa Helsingin yliopiston strategian 

peruslinjauksia, ottaa huomioon toimin-

taympäristön muutokset, kansainvälisen 

arvioinnin tulokset sekä kokemukset tä-

hänastisesta toiminnasta. Tavoiteohjelman 

toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan 

toukokuun 2007 loppuun asti.

Ruralia-instituutin tehtävä on valtioneu-

voston määrittelemä ja se on säilynyt 

muuttumattomana instituutin ja sen yk-

siköiden koko toiminta-ajan. Se on maa-

seudun elinolojen ja elinkeinojen 

edistäminen.

Tätä tehtävää toteuttaessaan Ruralia pyrkii 

toimimaan mahdollisimman laadukkaasti 

ja tuloksellisesti. Niinpä Ruralian tavoit-

teena on olla eturivin eurooppalainen 

maaseutututkimuksen, -opetuksen ja 

-kehittämisen yliopistoyksikkö.

Miten sitten arvelemme pääsevämme toi-

mijoiden eturiviin?

1.  Ensinnäkin keskitämme toimintamme 

kolmelle osaamisalalle, jotka ovat:

 	luomu, luonnonvarat ja 

  elintarvikkeet

	 	maaseutu ja yhteiskunta

	 	yrittäjyys ja osuustoiminta.

2.  Vahvistamme osaamisaloilla toimi-

vien tutkijoiden, opetushenkilöstön ja 

kehittämishanketoimijoiden keskinäistä 

yhteistyötä yksikkörajat ylittävällä tiimi-

mäisellä toimintatavalla. Toimintatapa 

lisää Mikkelin ja Seinäjoen yksikön hen-

kilöstön yhteistyötä.

3.  Osaamisaloillamme teemme tieteel-

listä tutkimusta ja vahvistamme sitä. Tie-

teellistä tutkimusta johtavat tutkimusjoh-

tajat ja instituuttiin sijoitetut ainelaitosten 

professorit. Uudella kolmivuotiskaudella 

pyrimme erityisesti kasvattamaan post doc 

-tutkijoiden määrää, olemme yliopiston 

muillekin tutkijoille ”portti maaseudul-

le”.

4.  Yliopistollisten opetusohjelmiemme ja 

tutkimusalojemme välillä on vahva syner-

gia: annamme opetusta vain aloilta, joiden 

tutkimusta teemme. Osaamisalojemme 

tutkijat opettavat ohjelmissamme. Tämä 

takaa uuden tiedon välittömän siirron 

opiskelijoille. Opetusohjelmamme ovat:

	 	Eco Studies

	  Rural Studies

	  Co-op Studies.

Kaikkia ohjelmiamme toteutetaan yh-

teistyössä emoyliopiston tiedekuntien ja 

ainelaitosten kanssa ja verkostomaisesti 

yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa. 

Laadun tae on, että opetusohjelmat vahvis-

tetaan tiedekunnissa. Osallistumme myös 

yliopistokeskustemme maisteriohjelmien 

tuotantoon. Toivomme ohjelmien rahoituk-

sen vakiintuvan osaksi kansallista yliopisto-

opetuksen rahoitusjärjestelmää tavoiteoh-

jelmakauden 2007–2009 aikana.

5.  Ruralia-instituutti toteuttaa osaamis-

aloillaan maaseudun elinolojen ja elinkei-

nojen kehittämishankkeita yhteistyössä 

maaseudun ihmisten kanssa. Kehittämis-

hankkeissa tutkimus – oma ja yliopiston 

ainelaitoksilla tehty – ja käytännön kehit-

tämistoiminta kohtaavat ja toimivat vuo-

rovaikutteisesti. Kehittämistoimintaan 

sisältyy usein myös täydennyskoulutusta. 

Usein kehittämishankkeet ovat monen 

eri toimijan yhdessä toteuttamia koko-

naisuuksia. Tällöin työnjako toimijoiden 

erityisosaamisen perusteella toimii laadun 

takeena. Yleisimpiä yhteistyökumppanei-

tamme ovat yliopistokeskustemme muut 

yliopistot, alueidemme ammattikorkea-

koulut, muut tutkimuslaitokset, kuten 

MTT sekä neuvontajärjestöt ja viranomais-

tahot. Isommista yhteishankkeista neuvo-

tellaan yhdessä ja työnjaosta toimijoiden 

kesken voidaan sopia yhdessä rahoittajan 

tai rahoittajien kanssa.

6.  Uudella kolmivuotiskaudella kehitäm-

me myös hallintoamme emoyliopiston 

tavoitteiden mukaisesti. Pyrkimyksenä 

on aikaansaada Ruralian tutkimusta, ope-

tusta ja kehittämistä tukevat laadukkaat ja 

asiantuntevat yhteiset palvelut instituutti-

tasolla ja yliopistokeskusyhteistyötä hyö-

dyntämällä.

7.  Yliopistoilla on kolme tehtävää: tut-

kimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuo-

rovaikutus. Ruralia-instituutti hoitaa eri-

tyisesti Helsingin yliopiston maaseutuun 

kohdistuvaa yhteiskunnallisen vuorovaiku-

tuksen tehtävää. Tavoiteohjelmakaudella 

paneudumme erityisesti tämän tehtävän 

käsitteen määrittelemiseen, käytännön 

toimintamallien kehittämiseen, toimin-

nan vaikuttavuuden mittaamiseen sekä 

toiminnan näkyvyyden parantamiseen.

8.  Ruralia toimii pääsääntöisesti täy-

dentävällä rahoituksella. Ulkopuolisen 

rahoituksen saannin keskeinen varmistin 

on laatu. Kehitämme toimintamme laatua 

myös laatujärjestelmätyön kautta. Laatu-

käsikirja auttaa laadun varmistamisessa.

9.  Laadukkaan työn ja hyvän tuloksen 

takaa henkilöstön osaaminen ja sitoutu-

minen sekä luovuutta ja innovatiivisuutta 

edistävä työyhteisö ja hyvä työilmapiiri. 

Kehitämme työyhteisöämme asiantunti-

juutta ja luovuutta edistäväksi ja houkut-

televaksi yliopistoyhteisöksi.

10. Uudellakin tavoiteohjelmakaudella 

toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot. 

Ne sopivat noudatettaviksi niin oman 

työyhteisön sisällä kuin suhteessa yhteis-

työkumppaneihimme. Ne ovat:

	 	tiedonjano

	 	ratkaisunhalu

	 	tekemisen ilo

	 	vastuullisuus

	 	luotettava kumppanuus.

Intomielin ja toiveikkaina aloitamme Ru-

ralia-instituutin uuden tavoiteohjelmakau-

den 2007–2009!

www.helsinki.fi/ruralia

Teksti ja kuva Jari Eloranta
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Ruralia-instituutin ja Puolan tiedeakate-
miaan kuuluvan maaseudun ja maatalou-
den kehittämisinstituutin (IRWiR PAN) 
yhteistyö astui uuteen vaiheeseen loka-
kuussa, kun filosofian tohtori Katarzy-
na Zawalińska saapui työskentelemään 
Seinäjoen yksikköön. Vierailunsa aikana 
Zawalińska tekee tutkimusta ja valmis-
telee yhdessä tutkimusjohtaja Hannu 
Törmän kanssa kansantaloustieteen 
yleisen tasapainon mallien soveltamista 
puolalaiseen tilastoaineistoon. 
 Tohtori, taloustieteilijä Katarzyna 
Zawalińska työskentelee vanhempana tut-
kijana Puolan tiedeakatemiaan kuuluvassa 
maaseudun ja maatalouden kehittämisins-
tituutissa (IRWiR PAN). Zawalińska on 
työssään keskittynyt kvantitatiivisiin tut-
kimusmenetelmiin ja on tutkimuksissaan 
käsitellyt mm. maaseudun kehittämis-
indikaattoreihin, kulutusinsikaattorei-
hin, elämän laatuun maaseutualueilla ja 
työllisyyteen liityviä kysymyksiä. Hänen 
kiinnostuksen kohteenaan ovat myös 
maaseudun kehittämisprojektien arvioin-
ti. Zawalińska vastaa lisäksi instituutin 
kansainvälisistä suhteista. 
 ”Tulevaisuudessa tarkoitus on kehit-
tää yhteistyötä Ruralia-instituutin kanssa. 
Toivon, että tutkijoita tulee vierailuille 
Puolaan ja että yhteistyössä alkaa syntyä 
tieteellisiä artikkeleita ja yhteisiä projek-
teja. Yksi mahdollisuus on myös tehdä 
Puolassa yleisen tasapainon malliin pe-
rustuvia projekteja. Tämänkaltaiselle tut-
kimukselle tuntuu olevan kysyntää tällä 
hetkellä”, Zawalińska sanoo.
 Ajatus Zawalińskan saapumisesta 
Seinäjoelle muodostui keväällä 2004, jol-

Katarzyna Zawalińska syventää 
tutkimusyhteistyötä Puolaan

Katarzyna Zawalińska työskentelee tutki-
jana Puolan tiedeakatemiaan kuuluvassa 
maaseudun ja maatalouden kehittämisins-
tituutissa (IRWiR PAN) Varsovassa ja vas-
taa instituutin kansainvälisten suhteiden 
kehittämisestä. 

loin IRWiR PAN -instituutti järjesti Var-
sovassa maaseudun kehittämiskonferens-
sin. Hannu Törmä esitteli konferenssissa 
yleisen tasapainon mallia ja tutkimuk-
siaan, ja Zawalińska kiinnostui asiasta. 
Samalla lähti liikkeelle ajatus soveltaa 
yleisen tasapainon mallia puolalaiseen 
tilastoaineistoon sekä suunnitella työs-
kentelyjaksoa Seinäjoella. Viime keväänä 
Ruralia-instituutti ja IRWiR PAN julkis-
tivat yhteistyösopimuksen mallin sovelta-
misesta Puolassa. ”Etsin silloin post doc 
-tehtävää tutkimuslaitoksesta, jossa olisi 
pääsy maaseutuun liittyvän ajankohtaisen 
tutkimustiedon ja -lähteiden äärelle. Rura-
lia-instituutti Helsingin yliopistossa sopi 
tähän tarkoitukseen erittäin hyvin.”
 Post doc -paikan löytäminen oli tär-
keää, koska Puolassa tutkijanuralla ete-
nemisessä vaaditaan väitöksen jälkeinen 
tutkinto. Zawalińskan mukaan kyseessä 
on käytännössä laajuudeltaan toisen toh-
torinväitöksen tekeminen.
 ”Tausta-ajatuksena työssäni on kyt-
keytyä harjoitettuun poliittiseen päätök-
sentekoon ja perustaa tutkimus hyvään 
empiiriseen malliin. Tutkimukseni kä-
sittelee maaseutualueille kohdistuneiden 
investointien alueellisia työllisyysvaiku-
tuksia. Lisäksi Puolasta ylipäätään puut-
tuu maaseutuun liittyvää kvantitatiivista 
tutkimusta, ja aikomukseni on korvata 
tätä puutetta. ” 

TAVOITTEITA RIITTÄÄ  

VIERAILULLE

Zawalińska saapui Suomeen lokakuun 
alussa, ja hän aikoo työskennellä Seinäjo-

ella seitsemän kuukautta. Tälle ajalle hän 
on asettanut itselleen kolme ammatillista 
ja yhden henkilökohtaisen tavoitteen. En-
simmäinen tavoite on oppia yleisen tasa-
painon mallin ja GEMPACK-ohjelmiston 
käyttö sekä soveltaa Törmän kehittämää 
RegFin-mallia puolalaiseen aineistoon. 
”Tästä toivottavasti syntyy aineistoa 
poliittisen päätöksenteon pohjaksi: Esi-
merkiksi minkätyyppiset investoinnit 
infrastruktuuriin, koulutukseen tai ympä-
ristöön ovat kaikkein tehokkaimpia työ-
paikkojen luomiseksi maaseudulla muissa 
elinkeinoissa kuin maataloudessa.” 
 Toinen tavoite on kirjoittaa valmiiksi 
vaaditun post doc -tutkimuksen käsikir-
joitus, ja kolmas tavoite liittyy tutustu-
miseen Ruralia-instituutin toimintaan. 
Zawalińska toivoo organisaatioon tutus-
tumisen olevan hyödyksi, kun IRWiR 
PAN -instituutti on lähiaikoina tekemässä 
toimintansa ja organisaationsa uudelleen-
järjestelyjä. ”Kolmas, henkilökohtainen 
tavoite on oppia hieman suomen kieltä 
ja kulttuuria. Muutamia sanoja osaan jo 
sanoa, mutta kirjoittaminen ja lukeminen 
vaikuttaa haastavalta.”
 Zawalińskaa odottavat Puolassa 
Suomen-käynnin ajaksi keskeytyneet 
projektit. Pitkällä tähtäyksellä edessä on 
myös miettiä IRWiR PAN -instituutin 
kansainvälisiä suhteita. Tällä hetkellä 
yhteistyö painottuu Eurooppaan, missä 
pääyhteistyökumppanit ovat Suomesta, 
Isosta-Britanniasta, Kiinasta, Unkarista, 
Ranskasta ja Romaniasta. Tulevaisuudes-
sa suunnitelmia on mm. Kiinan suuntaan. 
Pekingiin on jo suunniteltu workshop-
työskentelyä vuodelle 2007.

ULKOMAILLA OLO AVARTAA  

NÄKEMYSTÄ OMASTA TYÖSTÄ

Zawalińska näkee tutkimustyön tekemisessä 
ulkomailla monia hyötyjä. Itsellään hänellä 
on aiempia opiskelu- ja tutkimustyökoke-
muksia Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta 
ja Itävallasta. Zawalińskan mukaan omasta 
työstä saa laajemman ja objektiivisemman 
kuvan ulkomailla ollessaan ja tavatessaan 
kollegoja. Samalla oppii tuntemaan muiden 
tutkijoiden tapaa toimia ja työskennellä. 
Toinen etu on luoda kansainvälisiä kontak-
teja eri maista saapuvien kollegojen kanssa 
ja tutustua erilaisiin kultuureihin, mikä on 
hyödyllistä rakennettaessa yhteistyöverkos-
toja. 
 Kuukauden Suomessa olon jälkeen 
Zawalińska kertoo havainneensa, että kult-
tuuriltaan Suomi ja Puola eivät ole kovin 
kaukana toisistaan lukuunottamatta esimer-
kiksi kieltä ja uskontoa luterilaisuuden ja 
katolilaisuuden välillä. Selkeästi havaittavat 
erot löytyvät taloudesta ja hyvinvoinnista. 
Zawalińska kertoo Puolan arkielämässä 
tottuneensa byrokratian kanssa kamppaile-
miseen, jonottamiseen ja siirtymätaloudesta 
johtuviin ongelmiin. Vastaavaa hän ei ole 
kohdannut Suomessa. 
 Pikkukaupunkiin Seinäjoelle varsova-
lainen Zawalińska sanoo sopeutuneensa 
yllättävänkin hyvin puolisonsa ja lapsen-
sa kanssa. Varsovaan verrattuna päivittäin 
ei esimerkiksi tarvitse viettää 2–3:a tuntia 
liikenneruuhkissa. Etu on sekin, että luonto 
ja ulkoilumahdollisuudet ovat Seinäjoella 
helposti saavutettavissa. 

FT Anna Valros on nimitetty Kotieläinten hyvinvoin-
nin tutkimuksen professorin virkaan. Helsingin yli-
opiston kansleri nimitti Valrosin virkaan määräajaksi 
ajalle 1.1.–31.12.2007. Professuuri sijoittuu eläinlää-
ketieteelliseen tiedekuntaan. Valros hoitaa virkaa Ru-
ralia-instituutissa.

RURALIA-INSTITUUTTI, MIKKELIN YKSIKKÖ

Hall. yo Sanna Ovaska on nimitetty 
Co-op Studies -opintojen opintoassis-
tentiksi 1.10.2006 alkaen.

Ruralia kehittää toiminnan 
laatua ja vahvistaa tutkimustaan
Teksti Pirjo Siiskonen, Ruralia-instituutin johtaja, professori

Ruralia-instituutin johtaja, professori Pirjo Siiskonen.
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Postita ilmaiseksi, faksaa (06) 421 3301, soita (06) 421 3300 tai lähetä sähköposti ruralia-tiedotus@helsinki.fi

Arvontakyselyssä Ruralia-instituutin 

osastolla Farmari-messuilla tiedustel-

tiin, millainen tulevaisuus on maaseu-

dulla. Messuväeltä kertyi seuraavan-

laisia vastauksia:

	Erittäin valoinen, lapsiperheet 

muuttavat turvalliselle asuinseu-

dulle.

	Synkkä, koska tilat tapetaan. Ei 

kunnioiteta myöskään kunnon 

talonpoikaisjärkeä kaikella ”suoje-

lulla”.

	Tekniikka valtaa maatilat.

	Muuttuva maaseutu elää aina, siis 

jatkossakin.

	Sataa ja paistaa. 

	Hyvä! Periksi ei anneta.

	Maaseutu autioituu ja maanviljely 

vähenee entisestään. Pakkohuu-

tokaupat lisääntyvät 3–5 vuoden 

kuluessa uuden laman tultua.

	Ihan hyvä. Erikoistumista kuitenkin 

tarvitaan ja tuotteiden on oltava 

laadukkaita. Siihen on panostetta-

va.

	Huono. Navetat palavat yksi toisen-

sa jälkeen. 

	Eläkeläiset muuttavat maaseudulle. 

Isot tilat lisääntyvät.

	Reservaatti.

	Rikkaruohoinen.

	Huono. EU ajaa Suomen maaseu-

dun alas. Jäljelle jää luomu- ja jotain 

erikoisviljelijöitä.

	2012 kielletään kanahäkit.

	Pikkutilat lopettaa viljelyn, koska 

se ei kannata. Tilakoot suurenee 

kolhoositiloihin, jotka kaatuu vel-

koihinsa. Mutta täytyy toivoa, että 

suomalainen ruoka maittaa edel-

leen suomalaisille.

	Fifty–fifty hyvä.

	Maaseutu on tulevaisuudessa suu-

rempi osa maailmaa.

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Seinäjoki

TUNNUS 5005953
60003 Vastauslähetys

Helsingin 
yliopisto
maksaa

postimaksun

Tilaan maksuttoman lehden
Osoitteenmuutos
Tilaan seuraavat julkaisut
(Sarja, sarjan numero ja määrä)

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Uusi osoitteeni               /           2006 alkaen:

Ruralia-instituutti oli mukana Farmari-
messuilla elokuun alkupäivinä Seinä-
joella. Messuosastolla esillä olivat opetus-
ohjelmat ja instituutin toiminta yleisesti. 
Farmari-messuilla kävi yhteensä 100 000 
henkilöä. Vipinää riitti siis neljän päivän 
aikana myös Ruralian osastolle.

Osastolla Ruralia-instituutin toimintaa 
oli esittelemässä Mikkelin ja Seinäjoen 
yksikön henkilöstöä. Naapuriin sijoittui 
toinen Helsingin yliopiston messuosasto 
eli maatalous-metsätieteellinen tiedekun-

Ruralia sai osansa 
Farmari-messujen vilskeestä

Arvonnassa esitetty kysymys 
”Millainen tulevaisuus on maa-
seudulla?” pohditutti ja herätti 
keskustelua Ruralia-instituutin 
Farmari-osastolla.

ta. Yhteistyötä tehtiinkin messuosastojen 
valmistelussa. Lisäksi omalla osastollaan 
Ruralia-instituutista messuilla esittäytyi 
Sodan ja rauhan tien historiamatkailu-
reitti.

Ruralian osastolla esiteltiin instituutin 
opetusohjelmia: luomuopinnot EcoStu-
dies, maaseutuopinnot Rural Studies 
sekä osuustoiminta ja yhteisötalous Co-
op Studies. Tutkimus, kehittämistoiminta 
ja koulutus olivat myös esillä, ja Suomen 
maaseudun tulevaisuudesta heräsikin kes-

kusteluja eri näkökulmista aiheiden vaih-
dellessa maaseutupolitiikasta suurpetojen 
aiheuttamiin vahinkoihin. 

Maaseudun näkymiä pyydettiin arvioi-
maan myös osaston arvontakyselyssä. 
Satoja vastauksia kertyi kysymykseen: 
”Millainen tulevaisuus on maaseudulla?”. 
Palkintoina olleet pyyhkeet, mukit ja hii-
rimatot on lähetetty voittajille. Onnittelut 
vielä kerran voittajille ja kiitokset kaikille 
vastanneille!

Onnea 5-vuotiaalle!   
Rural Studies – maaseutualan monitieteiset maisteriopinnot 
täytti syksyllä 5 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi ilmestyy 
julkaisu, jossa verkoston toimijat kirjoittavat ohjelman 5-
vuotisesta historiasta. Juhlajulkaisua voi tiedustella Mikkelin 
yksiköstä.
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