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Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön 
uusimman ESR-rahoitteisen hankkeen 
nimi on TUKI eli Tutkimuksesta kilpai-
lukykyä. Hankkeessa selvitetään ja pilo-
toidaan toimintamalleja, joilla voitaisiin 
lisätä tutkimuksen käyttöä elintarvike-
ketjun yritysten ongelmien ratkaisus-
sa, tuotekehityksessä ja kilpailukyvyn 
kasvattamisessa. Oikeastaan tämä elin-
tarvikeketjuun rajattu hanke sopii ku-
vaamaan Ruralia-instituutissa tehtä-
vän muunkin tutkimustyön roolia suh-
teessa maaseudun yrityksiin ja elinkei-
notoimintaan: pyrimme tutkimuksen ja 
kehittämistyön avulla ratkaisemaan asi-
akkaidemme ongelmia, kehittämään asi-
akkaidemme tuotantoa ja toimintaa sekä 
uusien toimintamallien avulla lisäämään 
maaseutuyritysten kilpailukykyä.

Ruralia-instituutissa tehdään myös maa-
seudun tai koko yhteiskunnan näkökul-
masta yleishyödyllistä tutkimusta. Täl-
laisesta yleishyödyllisestä tutkimukses-
ta voi olla kyse silloin, kun selvitäm-
me maaseudun maanomistusrakenteen 
muutoksia, maaseudun vapaa-ajan asu-
tuksen kehittymistä ja trendejä tai ky-
lien väestörakennetta. Yleishyödyllisen 
tutkimuksen tuottamasta tiedosta voivat 

hyötyä kaikki kansalaiset, kylien asuk-
kaat, kunnat, valtio, palvelujen tuottajat 
ja myös yrittäjät.

Ruraliassa tehdään myös akateemi-
sia opinnäytteitä, etenkin väitöskirjo-
ja. Maaseudun kysymyksiin erikoistu-
neessa tutkimuslaitoksessa akateemi-
set opinnäytteetkin koskevat useimmi-
ten maaseutua. Tällä hetkellä on tekeillä 
väitöskirjoja mm. elintarvikeketjujen 
toimivuudesta, Leader-toimintatavas-
ta, maaseutukylien kohtaamasta muu-
toksesta ja innovatiivisista ratkaisuista 
maaseutukontekstissa.

Yliopistojen keskeinen toimintatapa on 
se, että niissä tehtävää tutkimusta hyö-
dynnetään opetuksessa. Uusimmat tut-
kimustulokset siirretään opiskelijoille 
ja sitä kautta uusille ammattisukupol-
ville yliopistossa annettavan opetuksen 
kautta. Ruralia-instituutin erityispiir-
re ja vahvuus on se, että siellä tehtävää 
tutkimusta voidaan hyödyntää sekä ope-
tuksessa että kehittämistyössä. Tutki-
jamme opettavat opetusohjelmissamme, 
kuten muutkin yliopistotutkijat. Nopei-
ta vaikutuksia maaseudun elinkeinoissa 
ja elinoloissa voidaan kuitenkin aikaan-

saada yhteistyössä kehittämishankkei-
den kanssa. Tällöin uusin tutkimustie-
to siirtyy projektin aikana välittömästi 
maaseudun elinkeinoihin tai maaseudun 
asukkaiden, maakuntien tai muiden toi-
mijoiden käyttöön. Tutkijamme ja heitä 
ohjaavat tutkimusjohtajat toimivat vuo-
rovaikutteisesti kehittämishankehenki-
löstömme kanssa ja näin molemmat osa-
puolet hyötyvät toimintatavasta; kehittä-
jät tutkimuksesta ja tutkimus kehittäjien 
kokemuksesta.

Tässä Ruralia-lehden numerossa esitte-
lemme kaikkia tutkimuksemme muo-
toja: yritysyhteistyöhön perustuvia so-
veltavan tutkimuksen hankkeitamme, 
yleishyödyllistä tutkimustamme sekä 
akateemista opinnäytetutkimustamme. 
Esittelemme tutkimusjohtajamme, jot-
ka johtavat ja ohjaavat Ruralia-instituu-
tin tutkimusta ryhmissä. Erityinen piir-
re Ruraliassa tällä hetkellä on se, että 
meillä on melkein 20 väitöskirjatyön te-
kijää. Esittelemme myös heidät, sillä he, 
jos ketkä, ovat maaseudun tulevaisuu-
den tekijöitä.

Pirjo Siiskonen
Mikkelin yksikön johtaja, professori
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Ruralia – 20 vuotta  
yliopistollista maaseudun 
kehittämistä 

Ruralia-instituutti vietti tänä 
vuonna 20-vuotisjuhliaan. 
Pääjuhla järjestettiin Helsin-
gissä yliopiston päärakennuk-
sessa 7. toukokuuta 2008. 
 Juhlapuhujana Helsingis-
sä kuultiin maa- ja metsäta-
lousministeri Sirkka-Liisa 
Anttilaa, joka puheessaan 
korosti instituutin edustaman 
monitieteisen tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan tarpeel-
lisuutta myös tulevaisuudes-
sa.
 Myös Mikkelin apulais-
kaupunginjohtaja Eero Kai-
tainen ja Seinäjoen kaupun-
ginjohtaja Jorma Rasinmäki 
korostivat puheenvuorois-
saan instituutin merkitystä 
alueille. Kaupungin ja yli-
opiston yhteistyö nähtiin tu-
levaisuuden mahdollisuutena 
myös jatkossa.

Puheiden lisäksi juhlassa 
palkittiin pitkän uran Ruralia-
instituutissa tehneitä.
 Yliopiston juhlasalissa 
Ruralia-instituutin juhlaa 
läsnäolollaan kunnioitti lähes 
sata kutsuvierasta.  
 Pääjuhlan lisäksi sekä Mik-
kelissä että Seinäjoella järjes-
tettiin sidosryhmätilaisuudet. 
Seinäjoella pidettiin marras-
kuun lopulla Ruralia-instituu-
tin 20-vuotisjuhlaseminaari, 
jonka aiheena oli yliopiston 
yhteiskunnallinen vuorovai-
kutus. Mikkelissä järjestettiin 
lokakuun lopussa vastaavan-
lainen juhlaseminaari. Näistä 
alueellisista seminaareista 
lisää sivulla 22.
 Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti täytti 20 
vuotta 1. helmikuuta 2008. 
Kahdessakymmenessä vuo-
dessa instituutti on kasvanut 

80 työntekijän yksiköksi. Insti-
tuutilla on yksiköt Mikkelissä 
ja Seinäjoella ja ne kuuluvat 
yliopistokeskuksiin molem-
milla paikkakunnilla.
 Ruralia-instituutti on Hel-
singin yliopiston erillislaitos, 
jonka tehtävänä on maaseu-
dun elinolojen ja elinkeinojen 
edistäminen. Maaseudun tut-
kimus- ja koulutuskeskukset 
perustettiin alun perin Mik-
keliin ja Seinäjoelle vuonna 
1988 valtioneuvoston pää-
töksellä. Vuoden 2004 alus-
sa keskukset yhdistettiin ja 
uudelleenorganisoitumisen 
myötä vuonna 2005 otettiin 
käyttöön nimi Ruralia-insti-
tuutti.
 Toiminta instituutissa 
keskittyy kolmelle osaamis-
alalle: luomu, luonnonvarat 
ja elintarvikkeet; maaseutu ja 
yhteiskunta sekä yrittäjyys ja 
osuustoiminta. 

Pääjuhlassa luovutettiin yliopiston pronssiset ansiolaatat Helsingin yliopistossa 15 vuotta palvelleille 
ruralialaisille. Kuvassa vasemmalta Anne Hytönen, Riitta Kaipainen, Mirja Marttinen, Terttu Poranen, 
Jukka Rajala, Irmeli Rintala ja Pauli Valkosalo. Kuvasta puuttuvat Marita Leskinen ja Tiina Parkkinen.
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Erilaiset 
maaseudut
Olen mukana Suomen Akatemian 
rahoittamassa projektissa Erilaiset 
maaseudut: etnografioita muutok-
sesta Suomessa, Virossa, Ukrai-
nassa ja Venäjällä (Rural Futures: 
Ethnographies of transformation 
from Finland, Estonia, Ukraine 
and Russia), jossa kuvataan ja ana-
lysoidaan syrjäisten maaseutujen 
muutosprosesseja ja paikallisten 
asukkaiden keinoja ja resursseja 
olla aktiivinen osa muutosta. Suo-
messa teemme tutkimusta Sallan ja 
Lieksan kylillä. Kyseiset kunnat on 
valittu mm. sillä perusteella, että 
niissä on aikaisemmin tehnyt tut-
kimusta brittiantropologit Tim In-
gold (Salla) ja Ray Abrahams (Liek-
sa), jotka molemmat ovat löyhästi 
mukana myös tässä projektissa. 
Tämä antaa tutkimukselle ajallista 
ulottuvuutta ja jatkuvuutta. Oma 
tutkimukseni kuuluu etnologian 
alaan, on siis kulttuurintutkimus-
ta. Teen väitöskirjaani Jyväskylän 
yliopiston historian ja etnologian 
laitokselle. 
 Tutkimuskohteistamme Salla 
on tällä hetkellä sikäli mielen-
kiintoinen, että naapurikaupunki 
Kemijärvi on viime vuosina koke-
nut kovia, mikä heijastuu koko 

Työssäni pohdin valtion ja sen reu-
na-alueiden välistä suhdetta, sillä 
sekä Lieksaa että Sallaa pidetään 
periferisinä alueina suhteessa kan-
salliseen ja myös alueellisiin kes-
kuksiinsa. Ne nähdään keskitetty-
jen poliittisten päätösten, toimen-
piteiden ja tiedon kohteina, mutta 

Tutkijamme kentällä  

Millaista kenttätyö on tutkiMuksessasi? 

– Teemme aika perinteistä etnografista tutkimusta, jossa tutkija 
asuu pidempiä ajanjaksoja kentällä, haastattelee ihmisiä, osallistuu 
kylän toimintaan, tekee havaintoja kulkiessaan kylillä, ja kirjoittaa 
näkemänsä ja kokemansa kenttäpäiväkirjaansa. Tätä aineistoa voi 
täydentää erityyppisellä materiaalilla, esim. arkistoaineistolla. 
 – Olen ollut Sallassa nyt yhteensä 1,5 kuukautta, kahdella eri 
kylällä. Lieksaan teen ensivierailuni joulukuussa.

Mitä haasteita kenttätyö on tuonut tullessaan?

– Klassisessa antropologisessa tutkimuksessa ihanteena on ollut, 
että tutkija asuu tutkimansa yhteisön keskuudessa ja kykenee ha-
vainnoimaan telttansa ovelta paikallisia arkiaskareissaan. Tämä 
asetelma on toki kyseenalaistettu ajat sitten. Täällä pohjoisessa 
harva asutus ja pitkät etäisyydet asettavat tiettyjä haasteita, koska 
ei välttämättä ole selkeää, kompaktia kylää, jossa tehdä havaintoja.  
Mutta hyvin on selvitty ystävällisten paikallisten avustuksella.

Miten aineistoa jatkotyöstetään kenttätyöosuuden 
jälkeen?

 – Tämän jälkeen sortteeraan aineistoni, eli litteroin haastatteluai-
neiston ja syvennyn kenttämuistiinpanoihini. Ryhdyn myös luke-
maan aiheesta kirjoitettua kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia, 
ja pohdiskelen tutkimukseni kannalta relevanttia käsitteistöä.
 – Kenttätyöt eivät kuitenkaan ole kerralla ohi, vaan ymmär-
rän tutkimuksen teon prosessiksi, jossa aineistoon tutustuminen 
herättää lisää kysymyksiä, ja tutkija liikkuu (kirjaimellisesti) kentän 
ja yliopiston välillä, eli palaan vielä  useamman kerran molemmille 
kentilleni.
 – Ruotsalaiset etnologit ovat kuvanneet tutkimusprosessia 
närhet–avstånd, siis läheisyys-etäisyys -sanaparin avulla. Kentällä 
ollaan lähellä kohdetta, etäisyyttä otetaan palaamalla ’tutkijankam-
mioon’ tieteen ja käsitteistön pariin. Amerikkalainen antropologi 
Clifford Geertz puhuu samasta asiasta being there – being here 
-ulottuvuutena. Molemmat kuvaavat mielestäni hyvin etnografista 
tutkimusprosessia.

Teksti Eeva Uusitalo

harvemmin aktiivisina, uutta 
luovan ja keskuksien tietomo-
nopolin kyseenalaistavan ja 
paikallisia perinteitä ilmentävän 
ns. periferisen viisauden lähtei-
nä. Projektissamme pohdimme, 
ja kysymme haastateltaviltam-
me myös sitä, kenen käsissä 

Itä-Lappiin. Matkapuhelimien la-
tureita valmistava Salcomp siirsi 
tuotantonsa Kiinaan, Stora Enson 
sellutehdas lopetti toimintansa 
viime keväänä. Juuri tuli julki, että 
ovia ja ikkunoita valmistava Fe-
nestra sulkee Kemijärven tehtaan 
ja keskittää tuotantonsa muualle 
Suomeen. Itseäni kiinnostaakin 
se, kuinka Sallan ja Lieksan kylillä 
asuvat ihmiset kokevat arkensa 
jatkuvassa muutoksessa. Työpaikat 
siirtyvät maapallon toiselle puolel-
le, kansainväliset kaivosyhtiöt val-
taavat omina pidettyjä nautinta-
alueita, valtio vetäytyy alueilta ja 
jättää asukkaat selviämään oman 
luovuutensa avulla. Historia on 
koetellut Sallaa kovalla kädellä. 
Lähes puolet kunnan pinta-alasta 
menetettiin Neuvostoliitolle sotien 
jälkeen, ja luovutetulta alueelta 
siirretyt ihmiset asutettiin olosuh-
teisiin, joissa harva pystyi hankki-
maan elannon. Nyttemmin talot ja 
kylät ovat lähes tyhjentyneet, ne 
jäivät läpikulkupaikoiksi kyläläisyy-
den ja kaupunkilaisuuden välille. 
Siinä katsannossa ei voi sanoa, että 
sallalaisten elämä olisi koskaan ol-
lut vakaata ja pysyvää, vaan pikem-
minkin katoavaa ja haurasta. 

Kenttäolosuhteet saattavat toisinaan yllättää tutkijan.

Kuvassa tutkimusryhmä: akatemiatutkija Laura Assmuth Helsingin yliopistosta (ylh.vas.), PhD Marina Hakkarainen Pietarin eurooppalaisesta yliopistosa, FT Tuula Tuisku, Oulun 
yliopistosta. Alhaalla vasemmalla FM Eeva Uusitalo Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista ja FM Eeva Pääkkönen Helsingin yliopistosta. 

heidän näkökulmastaan kylien tu-
levaisuus on. Itse olen kiinnostunut 
myös paikallisuudesta, paikallisista 
elämäntavoista, paikallisista perin-
teistä ja identiteeteistä kestävien 
elinkeinojen ja elämäntapojen 
osana. Perinteen ymmärrän alati 
muuttuvana ja nykyisyyteen so-

peutuvana ja sovellettavana, kat-
koksia ja murroksia sisältävänä, 
en suojelua ja hallintaa vaativana 
menneisyyden peilinä. 
 Globalisaatio, migraatio ja 
transnationalismi ovat auttaneet 
näkemään myös paikallisuuden 
muuttuvan ja joustavan luonteen, 
sen suhteellisuuden ja konteksti-
sidonnaisuuden. Se ei näyttäydy 
enää pelkästään tilana, maantie-
teellisenä paikkana tai pienimuotoi-
suutta heijastavana mittakaavana. 
Myös suomalaisella maaseudulla 
paikallisuuteen alkaa integroitua 
yhä näkyvämmin kansainvälisiä ja 
globaaleja väreitä. Kohtaaminen ei 
ole kuitenkaan tapahtunut ilman 
konflikteja. Itä-Lapissa puhetta 
ovat aiheuttaneet siellä jo useam-
man syksyn liikkuneet thaimaalai-
set marjastajat. Jokainen haastat-
telemani sallalainen on kuitenkin 
suhtautunut heihin myönteisesti, 
sanoneet, että kyllä täällä marjoja 
riittää. 
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Hajautettu hallinta ja valta 
maaseutupolitiikan verkostoissa – 
lyhyt oppimäärä 

Tutkimuksen lähtökohtana on ky-
symys, miten valtio, kansalaisyh-
teiskunta ja markkinat voivat 
uudella tavalla yhdessä toimien 
edistää maaseudun kestävää ke-
hitystä. 2000-luvulla on kiinnos-
tuttu aiempaa hajautetumman 
maaseutupolitiikan mahdollisuu-
desta, jossa julkinen valta ei vain 
käytä käskyvaltaa, vaan pyrkii saa-
maan esiin maaseudun yhteisöjen 
piilevät voimavarat ja sitä kautta 

Ruralia-instituutissa on meneillään Suomen 
Akatemian rahoittama tutkimushanke Ha-
jautettu hallinta ja valta maaseutupolitiikan 
verkostoissa – New Rural Governance in Dif-
fused Power Contexts. Vuosina 2007–2009 
toteutettavaa hanketta rahoittaa myös Maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmä. Hankekoko-
naisuudessa tuotetaan kaksi väitöskirjaa FM 
Päivi Pylkkäsen väitöskirja käsittelee arvi-
oinnin tematiikkaa, YTM Marko Nousiai-
sen toimintaryhmätyötä. Tutkimushanketta 
koordinoi HT Torsti Hyyryläinen Ruralia-
instituutista ja sen yhteistyökumppanit ovat 
Tampereen ja Jyväskylän yliopistot sekä New-
castlen yliopisto Iso-Britanniasta.

merkitys arviointitutkimuksella 
on maaseutupolitiikan resurssina 
Suomessa. Kolmas tutkimuslinja 
puolestaan liittää em. tutkimus-
linjat toisiinsa. Siinä tutkimukseen 
tuodaan mukaan kansainvälinen 
vertaileva ote ja syvennetään eri-
tyisesti valtion ja kansalaisyhteis-
kunnan välisen suhteen analyysiä. 
Tämän linjan kokoava ote tuottaa 
uutta teoriaa ja tulkintakehystä 
hajautuneen maaseutupolitiikan 
mallista. 

tuottamaan uutta toimintaa ja 
toimijuutta.
 Suomessa toimintaryhmätyö – 
niin sanottu LEADER-toimintatapa 
– on muodostunut keskeiseksi ke-
hittämispolitiikan toteuttamisen 
muodoksi koko maassa. Tässä 
suhteessa Suomi poikkeaa monista 
muista Euroopan maista ja on si-
ten ainutlaatuinen tutkimuskohde. 
Iso-Britannian maaseutupolitiikka 
puolestaan tuo tutkimukseen ver-

tailukohdan, joka antaa perspektii-
viä suomalaisenkin maaseutupoli-
tiikan tutkimukseen. 
 Tutkimus koostuu kolmesta 
tutkimuslinjasta, joista jokainen 
tuottaa tietoa yhdestä keskeises-
tä hallinnan näkökulmasta. Marko 
Nousiaisen tutkimuskysymys on, 
millainen poliittisen toiminnan ja 
kansalaisosallistumisen tila toimin-
taryhmä on? Päivi Pylkkäsen tut-
kimus pohtii kriittisesti sitä, mikä 

Leader-toimintaryhmät 

Leader-toimintatapa vahvistaa 
maaseudun kilpailukykyä sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja julki-
sen hallinnon yhteistyötä. Sen 
kulmakiviä on paikallisuus, oma-
aloitteisuus ja verkostoituminen. 
 Toimintatapaa toteutetaan 
paikallisten Leader-toimintaryh-
mien kautta. Toimintaryhmät 
ovat rekisteröityjä maaseudun 
kehittämisyhdistyksiä. Niiden hal-

lituksissa ovat edustettuina sekä 
maaseudun asukkaat että kunti-
en, elinkeinoelämän ja järjestöjen 
edustajat. Ryhmät saavat vuosit-
tain käyttöönsä tietyn summan 
julkista rahaa, jolla ne rahoittavat 
valitsemansa hankkeet omalla 
toiminta-alueellaan. Ohjelmakau-
della 2007-2013 Suomessa toimii 
55 paikallista toimintaryhmää. 
Toimintaryhmät kehittävät maa-

seutua rahoittamalla paikallisia 
maaseudun kehittämishankkei-
ta ja yritystukia. Toimintaryhmä 
kannustaa maaseudun asukkaita 
kehittämään kotiseutuaan, lisää-
mään sen viihtyisyyttä sekä syn-
nyttämään uusia työpaikkoja ja yri-
tyksiä. Toiminta on kaikille avointa, 
joten kuka tahansa oman alueensa 
kehittämisestä kiinnostunut voi 
osallistua siihen. 

Leader-toimintatapa on maaseu-
dun kehittämisen täsmätyökalu, 
joka antaa maaseudun ihmisille, 
yhteisöille ja yrittäjille mahdolli-
suuden vaikuttaa oman alueensa 
kehittämiseen. 

Lähde: 

Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut

 

Teksti Anne Hytönen

Lue lisää väitöskirjatekijöistä sivuilta 11–14
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Kylät 
eivät katoa 
kunnista

- On ollut mukava huomata, että 
Pohjanmaalta löytyy myös erittäin 
aktiivisia kyliä, kertoo tutkijatoh-
tori Juhani Laasanen Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutista. 
 Laasanen on tutkinut Järviseu-
dun ja Kuusiokuntien alueen kyli-
en ja taajamien vetovoimaisuutta 
hankkeessa, jonka toimeksiantaja-
na ja rahoittajana toimii Järviseu-
dun ja Härmänmaan kehittämisyh-
distys Aisapari ry.
 Vaikka kuntia yhdistetään toi-
siinsa kovalla vauhdilla, eivät kylät 
katoa tutkijan mukaan minne-
kään.
 - Kylien rooli voi pikemminkin 
korostua, kun kuntakeskukset 
etääntyvät asukkaista uudistusten 
myötä. 
 Laasanen on hankkeen tii-
moilta lähettänyt kyselyn kaikille 
tutkimuskylien kyläyhdistyksille tai 
muille kylätoiminnasta vastaaville 
toimielimille. Tutkimuksessa kes-
keinen käsite on toiminnallinen 
kylä.
 - Se tarkoittaa lyhyesti kylää, 
jonka alueella  kyläyhdistys vastaa 
kylän kehittämisestä. 
 Kysely osoitettiin kylätoi-
minnasta vastaaville toimijoille. 
Useimmissa tapauksissa toimijana 
on kyläyhdistys tai -seura, muutoin  
maa- ja kotitalousseura tai muu 
vastaava toimija. 
 - Kartoitin kahdeksantoista ky-
lää  ja jokaisesta löytyi kyläyhdistys 
tai vastaava. 
 Kyselyssä tiedusteltiin kylätoi-
mintaan, imagoon ja identiteettiin, 
kehittämiseen ja hanketoimintaan 
sekä vaikuttamistoimintaan liitty-

Tutkimuksen taustat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikkö kartoitti 
Järviseudulla ja Kuusiokunnissa kyliä ja taajamia, jotka mahdolli-
sesti kasvavat riippumatta kunnan kokonaisväkiluvun kehityksestä. 
Hankkeen tulokset julkistettiin joulukuussa 2008.

Kyse on siitä, mitkä alueet ovat tulevaisuudessa kilpailukykyisiä 
ja vetovoimaisia selvitysalueen kuntien sisällä. Kuntien sisällä 
on myös kyliä ja taajamia, jotka ovat menettäneet asukkaita ja 
työpaikkoja suhteellisesti enemmän kuin muut vastaavat alu-
eet. Hankkeessa kartoitettiin myös tällaiset kylät ja taajamat. 
 
Tutkimus koski Evijärven, Kortesjärven, Lappajärven, Lehtimäen, 
Soinin ja Vimpelin kuntia, jotka sijoittuvat Järviseudun ja Kuusi-
okuntien seutukuntiin. Kunnat ovat Etelä-Pohjanmaankin mitta-
kaavassa hyvin maaseutumaisia. Myös niiden asema maakunnan 
alue- ja yhdyskuntarakenteessa on haastava. 
 
Tutkimuksessa painotettiin erityisesti kylän tai taajaman mark-
kinointia ja imagoa, kylän tai taajaman omaehtoista toimin-
taa ja ulkoiseen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tuloksena 
muodostui käsitys siitä, missä alueen vetovoimaisimmat ja par-
haat kehittymisen edellytykset omaavat kylät ja taajamat ovat. 
 
Kehittämistoiminnan kannalta olennaista on, että hankkeessa 
laaditaan kylä- ja taajamakohtaiset kehittämisehdotukset, joissa 
keskeistä on vetovoiman lisäämiseen ja imagon parantamiseen 
liittyvät toimenpiteet ja niiden kehittäminen. Ehdotuksissa paino-
tetaan siten kylän tai taajaman markkinoinnin ja imagon kehittä-
mistoimenpiteitä sekä kylän tai taajaman omaehtoisen toiminnan 
vahvistamista yhteistyössä kunnan kanssa. 

Kartoitus tapahtui Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Yh-
dyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) avulla. Järjestel-
mä antaa yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi väestö-, työpaikka-, 
työvoima-, työmatka-, asutus- ja asuntokuntarakenteesta kylissä 
ja taajamissa.
 
Kartoituksen yhteydessä sovellettiin �Vitaly-Check for Villages� 
-menetelmää, joka laskee kylien elinvoimaisuusindeksin yhteensä 
15 eri muuttujan pohjalta.

Teksti | kuva Pasi Komulainen

Juhani Laasasen mukaan EU on tuonut merkittävän rahoitusmahdollisuuden kylien 
kehittämiseen ja näitä on myös osattu käyttää hyväksi.   

viä asioita.
 - Kyselyssä piti asettua vastaa-
jan rooliin, eli kysymyksien tuli olla 
mahdollisimman selvät.
Laasanen kiersi kaikki kylät, joissa 
hän esitteli hanketta. Tapahtumis-
sa vaihdettiin myös mielipiteitä ky-
lien yleisestä kehityksestä.
 - Tutkimus sai  kylissä positiivi-
sen vastaanoton.
 Yllättävää tutkimuksen alku-
vaiheessa oli Laasasen mukaan se, 
että kaikissa kunnissa kylärajoihin 
ei ole kiinnitetty erityistä huomio-
ta.   

KYLÄLUOKITTELUT 
UUSIKSI

Tutkimuksensa perusteella Laa-
sanen laatii muun muassa kehit-
tämisehdotuksia kylille. Hänestä 
esimerkiksi vanhat kyläluokittelut 
kaipaisivat uudistusta. 
 Jatkossa ison haasteen aset-
taa tutkijatohtorin mielestä kylä-
toiminnan jatkuvuus. Toimintaan 
pitäisi saada mukaan myös nuoria, 
jotta kylien tulevaisuus näyttäisi 
valoisalta.   
 Viime vuonna tutkijanmaa-
ilmaan tulleelle ja sitä ennen 30 
vuotta kunnallisvirkamiehenä bud-
jettia vuosittain hioneelle Laasasel-
le kylätutkimuksen kiemurat eivät 
muodostaneet isoa kynnystä.
 - Käsitteistöön perehtymisen 
jälkeen tämäkin projekti, kuten 
muutkin hankkeet Ruralia-insti-
tuutissa, on  tuntunut mielenkiin-
toiselta. Työn itsenäisyyden aste 
on tutkijayhteisössä isompi kuin 
viranhaltijalla kunnassa, Laasanen 
toteaa. 



Innovaatiot syntyvät yhteistyössä

Vanhan käsityksen mukaan inno-
vaatiot ovat kaupungeissa synty-
viä teknologisia keksintöjä, joita 
voidaan kehitysavun kaltaisesti 
siirtää maaseudulle. Ennemminkin 
ne ovat tulosta eri alueiden ver-
kostoissa kehitettyjen ideoiden ja 
toisiinsa vaikuttavien osainnovaati-
oiden systeemeistä. Useinkaan ne 
eivät liity teknologiaan, vaan ovat 
vaikkapa uusia yhteistyömuotoja ja 
organisoitumistapoja.
 Innovaatioiden syntypaikkaa 
tai -hetkeä on vaikea määritellä. 
On mahdotonta määritellä kaavaa, 
kuinka improvisoiva jazz-orkesteri 
löytää uuden, valloittavan melodi-
an. Tutkimalla näitä ”uuden me-
lodian” syntyhetkiä ja olosuhteita 
voidaan kuitenkin löytää innovaati-
oiden menestystekijöitä ja toisaalta 
niiden kehittymistä estäviä asioita.
 Näin toimittiin kaksivuoti-
sessa, EU:n 6. puiteohjelmasta 
rahoitetussa IN-SIGHT – tutki-
mushankkeessa (Strengthening 
Innovation Processes for Growth 
and Development), jossa Suomen 
lisäksi mukana olivat Latvia, Saksa, 

Hollanti, Italia, Ranska ja Sveitsi. 
Ruralia-instituutin tutkijoina hank-
keessa toimivat professori Leo 
Granberg ja kehittämispäällikkö 
Manu Rantanen.
 Kunkin maan innovaatiojär-
jestelmiä tarkasteltiin maaseudun 
kannalta, jonka jälkeen paneudut-
tiin kolmen eri sektorin innovaati-
oihin: Maaseudun uudet palvelut 
(hyvinvointipalvelut ja sosiaalipal-
veluja tuottavat maatilat), bio-
energia sekä suoramarkkinointi. 
Kustakin maasta tehtiin kaksi 
tapaustutkimusta sekä syventävä 
tarkastelu, joista muodostettiin 
synteesi. Ruralia-instituutti vas-
tasi maaseudun uusia palveluita 
koskevasta osuudesta.

UUdet palvelUt menestyvät 
maaseUdUlla

Maaseudun uudet palvelut mää-
riteltiin uusiksi palvelutuotteiksi, 
tavoiksi organisoida palvelujär-
jestelmää tai tuottaa palveluita. 
Suomen tapaustutkimuksena oli 
yhdeksän eteläsavolaisen hoiva- ja 

sosiaalialan yrityksen muodostama 
Hoivakymppi -verkosto, joka tuot-
taa kuntasektorille suunnattuja 
vanhus-, vammais-, lastensuojelun 
ja kotihoidon ratkaisuja. 
 Verkoston perustamisen taus-
talla on suhteellisen pienten yritys-
ten ja nuoren toimialan haasteet. 
Pieni yritys ei ole kunnille niin us-
kottava neuvottelukumppani kuin 
useampia tuotteita tarjoava yrittä-
jäverkosto. Myös markkinoille tulos-
sa olevat isot pörssiyritykset saivat 
aikaan verkostoitumistarvetta.
 Verkoston muodostumista tuki 
yrittäjien vapaaehtoinen organisoi-
tuminen, sillä he olivat aiemmin 
perustaneet Etelä-Savon terve-
ys- ja sosiaalialan yrittäjien yhdis-
tyksen. Olennaista onnistumisen 
kannalta oli onnistunut yhteistyö 
viranomais- ja asiantuntijataho-
jen kanssa. Avainasemassa olivat 
aktivaattorina toiminut yrittäjä, 
kehittäjämyönteinen virkamies ja 
konsultti, jolla oli tietoa sekä yrit-
täjien tilanteesta että verkostoitu-
misprosessin vaatimuksista.

In Sight -projektin kansainvälinen tutkimusryhmän työkokoukset olivat nimensä mukaisesti työntäyteisiä, mutta ryhmäkuva ehdittiin kuitenkin ottaa. Ruralia-
instituutin tutkijoina hankkeessa toimivat professori Leo Granberg (ylh. oik.) ja kehittämispäällikkö Manu Rantanen (alh.oik.). 

verkostot korvaavat  
virallisen tUen pUUtetta

Maaseudun uudet palvelut ovat 
Euroopassa yhä kehittymässä ole-
va sektori, jonka mahdollisuuksia 
ei aina ole tunnistettu. Esimer-
kiksi lainsäädännössä, yritysneu-
vonnassa tai taloudellisten tukien 
suuntaamisessa ovat maaseudun 
palvelut väliinputoajia, koska tuki-
järjestelmät keskittyvät kaupunki-
olosuhteissa tapahtuvaan palvelu-
tuotantoon ja maatalouteen.
 Palveluiden kehittäjät ovat luo-
neet epävirallisia, uutta tietoa vaih-
tavia verkostoja. Verkostot voivat 
kehittyä alueellisiksi klustereiksi, 
joissa kehitetään palveluita esimer-
kiksi turisteille. Innovaatioproses-
sin alkuvaiheessa merkittäviä teki-
jöitä ovat yksilöiden ominaisuudet 
ja motivaatio, kulttuuriset tekijät 
sekä markkinatilanne. Tarvitaan 
erilaisten innovaatiotyyppien ja 
-toimijoiden vuorovaikutusta, jot-
ta lopputulos olisi aidosti toimiva. 
Pelkästään teknisiin innovaatioihin 
panostaminen ei riitä, jos niitä ei 
osata soveltaa maaseudun asuk-
kaiden arkielämään. 
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Luotettavaa liiketoimintaa – 
Luottamus kolmessa eri viitekehyksessä

Nykypäivän epävakailla ja nopei-
ta päätöksiä vaativilla markkinoil-
la luottamukseen perustuvat yh-
teistyö- ja kommunikointisuhteet 
tavarantoimittajien ja asiakkaiden 
kanssa ovat keskeinen kilpailuvaltti 
yritykselle. Yritykset myös arvosta-
vat luottamuksellisia ja pitkäkes-
toisia yhteistyösuhteita. Luottamus 
on kuitenkin hyvin moniulotteinen 
ilmiö, jonka määrittely ja lähempi 
tarkastelu muodostavat erittäin 
hajanaisen tutkimustradition.
 Suomen Akatemian rahoit-
taman ”Luottamuksen rooli me-
nestyvien liiketoimintasuhteiden 
luomisessa ja kehittämisessä” 
- tutkimushankkeen tavoitteena 
on osaltaan edistää teoreettis-
ta ymmärrystä sekä käytännön 
kehittämistoimia luottamuksen 
rakentumisessa erityisesti kaksi-
suuntaisissa liiketoimintasuhteissa. 
Hankkeessa työskentelee vuosina 
2007 – 2009 kolme tutkijaa, joi-
den väitöskirjaprosesseja hanke 
tukee. 

 Hankkeessa tarkastellaan 
luottamusta kolmen erilaisen vii-
tekehyksen kautta, joista kustakin 
muodostuu itsenäinen tutkimus-
osio. Ensimmäisessä osiossa tar-
kastellaan luottamusta yritysten 
välisissä kommunikointisuhteissa. 
 - Tavoitteena on löytää luot-
tamuksen, kommunikoinnin ja 
vallan eri muotoja, ilmentymiä 
ja seurauksia muun muassa ver-
tailemalla erilaisia yritysten välisiä 
suhteita, projektitutkija Hannele 
Suvanto sanoo. 
 Toisessa osiossa tutkimuksen 
teoreettisena lähtökohtana on 
suhdemarkkinointi. Sen tavoit-
teena on analysoida eri toimijoi-
den kahdenvälisiä markkinointi-
kanavasuhteita. 
 - Tässä osiossa tarkastellaan 
muun muassa luottamuksen 
edellytyksiä epäsymmetrisessä 
liikesuhteessa, projektitutkija 
Leena Viitaharju sanoo.
  Kolmannessa osiossa luotta-
musta tutkitaan yhteiskuntavas-
tuun kontekstissa.

- Siinä pyritään selvittämään mitä 
vastuullinen liiketoiminta merkit-
see pienyrityksille ja millainen on 
luottamuksen rooli vastuukäsi-
tysten muodostumisessa, pro-
jektitutkija Merja Lähdesmäki 
kertoo. 
 Tutkimuksen empiirinen ai-
neisto kerätään teemahaastatte-
luin hyödyntäen tutkijoiden ja tut-
kimusosioiden synergiaa. Aineistot 
analysoidaan diskurssi- ja teema-
analyysein. Kahden ensimmäisen 
osion haastattelut keskittyvät 
elintarvikeketjuun – sekä jalostajiin 
että vähittäiskauppoihin. Kolman-
nessa osiossa empiirisen aineiston 
muodostavat eri aloilla toimivien 
pienyrittäjien haastattelut.

ILMIÖISTÄ MALLEJA
YRITYSTEN 
HYÖDYNNETTÄVÄKSI

Hankkeen tarkoituksena on sel-
ventää luottamuksen roolia, 
merkitystä ja käyttöä yritysten 

välisten suhteiden kehittämisessä 
sekä johtamisessa yritysten strate-
gisen tietotaidon ja kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. 
Tavoitteena on löytää yleistettäviä 
ilmiöitä erilaisista tutkimuskohteis-
ta erityisesti pienyrityskentällä sekä 
poimia näistä ilmiöistä hyväksi ha-
vaittuja käytäntöjä ja malleja yritys-
ten hyödynnettäviksi.
 - Suomalainen yrityskonteksti 
luo tutkimukselle erityisen mielen-
kiintoisen viitekehyksen: alhainen 
korruptiotaso, korkea institutio-
naalinen luottamus sekä pienyri-
tysten merkittävä osuus yrityksistä 
ovat reunaehtoja, joihin tutkimus-
tuloksia tullaan peilaamaan myös 
globaalista näkökulmasta käsin, 
tutkijat toteavat. 
 Tutkimustuloksia esitellään 
sekä kansallisesti että kansainväli-
sesti muun muassa konferensseis-
sa ja tieteellisissä lehdissä.  
 Tutkimushanke yhdistää kol-
men eri tutkijan tutkimusintressit 
luoden samalla tutkijoille ryhmässä 
työskentelyn mahdollisuuden sekä 
vertaistuen. Toisaalta tutkimus-
hanke mahdollistaa hyvin itsenäi-
sen työskentelyotteen omassa tah-
dissa, sillä jokainen on vastuussa 
yhteisten tutkimusosioiden lisäksi 
myös omista teemoistaan: kom-
munikoinnista, suhdemarkkinoin-
nista ja yhteiskuntavastuusta. 
 Hankkeen aikana pyritään jul-
kaisemaan useita tieteellisiä artik-
keleita, sekä yhteistyönä hankkeen 
tutkijoiden kesken että kunkin tut-
kijan itsenäisesti kirjoittamana.
 Hankkeessa päätoimisesti 
työskentelevillä tutkijoilla on jat-
ko-opinto-oikeudet kolmeen eri 
yliopistoon: Helsinkiin, Vaasaan ja 
Jyväskylään. Yhdistävänä tekijänä 
heillä on kauppatieteellinen tut-
kimusote suomalaisessa yritys- ja 
luottamuskontekstissa. 

Tukea toisistaan. Leena Viitaharju, 
Hannele Suvanto ja Merja Lähdes-
mäki saavat tutkimushankkeessaan 
vertaistukea toisiltaan. 
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Huomio innovaatioympäristöissä 
toimiviin yksilöihin ja yhteisöihin 
Projektisuunnittelija Timo Suutari 
valmistelee väitöskirjaa maaseudun 
innovaatioympäristöissä tehtäväs-
tä asiantuntijatyöstä. Keskeinen 
tutkimuskysymys on, miten maa-
seututila leimaa tietoa tuottavien 
ja siirtävien yhteisöjen sekä niissä 
toimivien asiantuntijoiden työtä.
 Aineistoksi Suutari on haas-
tatellut tutkimus-, suunnittelu- ja 
tuotekehitystyötä tekeviä henki-
löitä, jotka työskentelevät maa-
seutupaikkakunnilla sijaitsevissa 
osaamiskeskittymissä, teknologia-
keskuksissa ja tutkimuslaitoksissa. 
Suutari keskittyy väitöskirjatyös-
sään muun muassa siihen, millai-
nen maaseudulla työskentelevän 
asiantuntijan työn vuorovaikutus-
luonne on ja miten maaseudulta 
käsin osallistutaan työtehtävän 
sekä oman asiantuntijuuden ke-
hittymisen kannalta keskeisten 
verkostojen toimintaan.
 Innovaatiopolitiikan ja inno-
vaatiotutkimuksen mielenkiinto on 
suuntautunut järjestelmätasoon ja 
yritysten innovaatioprosesseihin. 
Keskittyminen rakenteisiin on 
jättänyt innovaatioympäristöissä 

toimivat yhteisöt ja niissä työs-
kentelevät ihmiset vähemmälle 
huomiolle. 
 - Viime aikoina alueellisten 
innovaatiomallien näkökulma on 
kuitenkin siirtynyt kohti tiedon 
välittymisen ja tietoyhteisöjen 
toiminnan tarkasteluja, jolloin 
mielenkiinnon kohteena on ollut 
se, miten yhteisöt ja yksilöt luo-
vat, tulkitsevat ja välittävät tietoa,  
Suutari kertoo. 

TIETOTALOUDESSA 
OMAKSUTAAN
JA OPITAAN

Tietotalouden ytimenä nähdään 
kyky omaksua tietoa ja oppia. Ta-
lousmaantiede ja aluetiede ovat 
kiinnostuneet tämän oppimisen 
mahdollistavasta vuorovaikutuk-
sesta ja etenkin vuorovaikutuksen 
tilallisuudesta. Paljon on puhuttu 
niin sanotun hiljaisen tiedon välit-
tymisestä, johon on pohjautunut 
fyysisen läheisyyden merkitys eri-
laisten innovatiivisten ympäristöjen 
suunnittelussa.
 -  Vuorovaikutuksen on katsot-

tu kulminoituvan kaupunkiseuduil-
la erilaisissa osaamisen keskitty-
missä kuten teknologiakeskuksis-
sa, mutta myös maaseutualueilla 
on tuettu tällaisten keskittymien 
syntymistä, Suutari sanoo.  
 Viime aikoina on kuitenkin hä-
nen mukaansa havahduttu siihen, 
että toimijoiden välisen maantie-
teellisen läheisyyden merkitys on 
saattanut ylikorostua.
 - Tieto ei läheisyydestä johtu-
en virtaakaan automaattisesti eri 
tahojen välillä, vaan ratkaisevaa 
on toimijoiden aktiivinen osallis-
tuminen erilaisiin tietoyhteisöihin. 
Asiantuntijat toimivat osana oman 
alansa tietoyhteisöjä, eli niin sanot-
tuja episteemisiä yhteisöjä sekä 
oman alansa käytäntöyhteisöjä, 
Suutari sanoo.

MONIPUOLISUUDESTA
ETUA

Käytäntöyhteisöt tai etenkään 
episteemiset yhteisöt eivät ole tut-
kijan mukaan lähtökohtaisesti ko-
vin heterogeenisiä. Uuden tiedon 
synnyttämisessä monipuolisuus 

nimenomaan olisi eduksi.
 - Ihmiset, jotka eivät kuulu 
toistensa keskeisimpiin verkostoi-
hin, ovat todennäköisemmin uu-
den tiedon lähteitä. Kognitiivinen 
diversiteetti, eli ajattelutapojen 
ja tietopohjien moninaisuus, on 
tavallaan haettava ympäröivästä 
tilasta, koska sitä ei ole automaat-
tisesti näiden yhteisöjen sisäisissä 
verkostoissa, Suutari kertoo.
 Maaseudun kannalta tämä 
seikka on tutkijan mielestä kah-
talainen. Koska suurempi ihmis-
tiheys nähdään ennakkoehtona 
monipuolisuudelle, näyttävät maa-
seutualueet olevan heikommassa 
asemassa. Toisaalta taas voi aja-
tella, että siellä missä omaa alaa 
edustavia ihmisiä on välittömässä 
läheisyydessä vähemmän, on oike-
astaan pakko tutustua ”vieraiden 
alojen” edustajiin.
 - Tästä voi parhaimmillaan seu-
rata, että syntyy uutta tietoa. Toki 
täytyy muistaa, että kognitiivinen 
etäisyys ei saa olla ihmisten välillä 
liian suuri, sillä silloin on vaikea 
ymmärtää toisia, eikä tietoakaan 
näin ollen pääse välittymään, Suu-
tari toteaa. 

Vuorovaikutuksen on katsottu kulminoituvan kau-
punkiseuduilla erilaisissa osaamisen keskittymissä 
kuten teknologiakeskuksissa, mutta myös maa-
seutualueilla on tuettu tällaisten keskittymien 
syntymistä, Timo Suutari sanoo. Syksyllä Suutari 
suunnitteli uutta tapaamista Hirosakin yliopiston 
professori Fumihiko Koyatan kanssa.  
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FM Pauliina Isohanni, 
Seinäjoki
Väitöskirjan aiheena ”Sur-
vival of Campylobacter in 
marinades and in marinated 
poultry products”.  Tutkimus 
käsittelee miten kampylo-
bakteeri selviytyy erilaisissa 
marinadikomponenteissa, 
joita joko jo käytetään kau-
pallisissa marinadikastik-
keissa tai joita voitaisiin tu-
levaisuudessa käyttää niissä. 

Oppiaine on elintarvikebiotekniikka, ja tutkimus tehdään 
Helsingin yliopistoon.

FM, YTM
Aapo Jumppanen,
Seinäjoki
Tutkimuksen nimenä on Uni-
ted Whith the United States - 
George Bush’s Foreign Policy 
Towards Europe 1989–1993. 
Tutkimus käsittelee Yhdys-
valtojen Euroopan ulkopoli-
tiikkaa vuosina 1989-1993. 
Oppiaine on valtio-oppi ja 
väitöskirja tehdään Jyväsky-
län yliopistoon. 

Kandit nauk Inna 
Kopoteva, Mikkeli 
väitöskirjan aiheena on 
Reform of local self-gov-
ernment reform in Russia: 
development of local de-
mocracy and local autonomy 
or (re)construction of power 
vertical. Väitöskirja tehdään 
Joensuun yliopiston maan-
tieteen laitokselle. Paikal-
lishallinto on tärkeä osa Ve-
näjän poliittista järjestelmää. 
Se ei ole vain lähin vallan muoto väestölle, vaan myös tärkeä 
kansalaisyhteiskunnan osa. Keskeiset kysymykset tutkimuk-
sessa ovat: miten Venäjän ja alueellinen lainsäädäntö tukee 
paikallishallinnon poliittista vapautta, miten lainsäädännöllä 
järjestetään kunnanvaltuuston taloudellinen vakaus (reformin 
ajatus) ja mikä on todellinen poliittinen vapaus ja taloudellinen 
vakaus Venäjän maaseudulla (reformin suoritus). Tutkimus 
tehdään tutkimalla Venäjän ja alueen lainsäädäntöä ja teke-
mällä alueellisen ja paikallishallinnon edustajien kvalitatiivisia 
haastatteluja. 
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Tavoitteena
tohtorinhattu
– Ruralian väitöskirjan 
tekijät esittäytyvät

FM Jukka Bisi, 
Seinäjoki
Väitöskirja ”kohti konflikti-
en hallintaa eläinkantojen 
hoidossa, -paikallisen ja ei-
paikallisen tradition kohtaa-
minen” valottaa erityisesti 
sudesta ja metsäpeurasta 
kumpuavia konflikteja eri 
intressitahojen välillä. Vii-
meistelee tutkimustaan Ou-
lun yliopistoon maantieteen 
laitokselle. 

KM Pekka Hytinkoski,
Mikkeli
valmistelee jatko-opintoja ja 
väitöskirjaa Helsingin yliopis-
toon aiheesta ”toiminnallinen 
ja yhteisöllinen yrittäjyyskas-
vatus suomalaisessa korkea-
kouluopetuksessa”. Väitös-
kirjan aihe kuuluu kasvatus-
tieteiden, aikuiskasvatuksen 
ja yrittäjyyskasvatuksen op-
piaineisiin.
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MMM Minna Mikkola,
Mikkeli
väitöskirjan aiheena on Gear-
ing towards sustainability 
– ecosocial multistakeholder 
developments within Finn-
ish food system. Väitöskirja 
tehdään Helsingin yliopiston 
biotieteelliseen tiedekuntaan 
(ympäristönsuojelutiede) ja 
maatalous-metsätieteelliseen 
tiedekuntaan (agroekologia). 

Ruokajärjestelmän sosiaalinen organisoituminen on kaik-
kien toimijoiden kasautuvien ja ’kierteisesti’ yhteiskunnan 
alajärjestelmissä leviävien suuntautumisten tulos. Tästä läh-
tökohdasta on tarkasteltu tarjontaketjutason taloudellisten 
ja ympäristöä koskevien suhteiden rakentumista ketjun op-
pimisen, laajenemisen ja jouston suhteen. Ruokajärjestelmän 
kestävällä kehityksellä on mahdollisuuksia edetä suomalai-
sessa yhteiskunnassa nykyistä perustellumpien ja laajempien 
koordinointimenetelmien avulla.

YTM  
Marko Nousiainen,
Mikkeli 
tekee valtio-opin väitöskirjaa 
Jyväskylän yliopistoon. Vii-
me vuosikymmenien aikana 
tapahtuneet muutokset ku-
ten globalisaatio ja markki-
noiden vapautuminen ovat 
aiheuttaneet lisääntyvää 
kiinnostusta uusien hallinta-
tapojen pohtimiseen. Uusissa 
hallitsemisen tavoissa ollaan 
usein siirtymässä perinteisestä keskusjohtoisesta hallinnosta 
kohti kansalaisten osallistumista korostavaa hallinta-ajatte-
lua. Erityisesti toimintaryhmätyössä korostuvat verkostot ja 
yhteiskunnallisia toimijoita yhdistelevät kumppanuudet. Toi-
mintaryhmän yhtenä tehtävänä onkin toimia osallistumisen 
ja suoran vaikuttamisen kanavana. Väitöstyössä tutkitaan, 
millainen poliittisen toiminnan ja kansalaisosallistumisen tila 
paikallinen toimintaryhmä on. Tutkimuksessa selvitetään, 
kuinka toimijat kokevat osallistumisensa toimintaryhmä-
työhön ja millaisia mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamiselle 
toimintaryhmätyö avaa. Uuden maaseutupolitiikan hallinnan 
näkökulmasta pohditaan myös, millainen mentaliteetti toi-
mintaa ohjaa, millaisia hallintatekniikoita käytetään ja miten 
toiminta legitimoidaan. Tutkimus kohdistuu muutamaan toi-
mintaryhmään eri puolilla Suomea.

FM Tiina Kauppinen,
Mikkeli 
tekee väitöskirjaa Helsingin 
yliopiston Eläinlääketieteel-
lisen tiedekunnan Kliinisen 
eläintieteen laitokselle koti-
eläinhygienian oppiaineeseen. 
Väitöskirjan aiheena on Tuotan-
toeläinten hyvinvointi – tuot-
tajien asenteet ja käytännöt. 
Tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää tuottajien asenteita 
tuotantoeläinten hyvinvoinnin 

parantamiseen ja mikä on heidän tietotasonsa asiasta. Tut-
kimalla, mitä yhteyksiä tuottajan asenteilla on eläinten hy-
vinvointiin, tuotostuloksiin ja tuotannon kannattavuuteen, 
voidaan entistä tehokkaammin motivoida tuottajien eläinten 
hyvinvoinnin parantamiseen. Myös tilakoon ja tuotantoratkai-
sujen vaikutukset asenneilmastoon selvitetään.

Tavoitteena tohtorinhattu

YTM, KTM
Merja Lähdesmäki,
Seinäjoki
Tutkimuksen nimenä on The 
concept of corporate social 
reponsibility in the small 
business context. Tutkimuk-
sessa tarkastellaan pienyrit-
täjien käsityksiä siitä, mitä 
yhteiskunnallisesti vastuulli-
nen liiketoiminta yrittäjälle 
itselleen tarkoittaa; miten 
pienyrittäjä itse tulkitsee yri-
tystoimintaansa kohdistuvia 
yhteiskuntavastuun odotuk-
sia ja miten nämä tulkinnat 
vaikuttavat pienyrittäjän pää-
töksentekoon. Oppiaineena 
on taloustiede / johtaminen. 
Väitöskirja tehdään Jyväsky-
län yliopistoon.

FM Mari Pohja-Mykrä,
Seinäjoki
Aiheena on ”Suomalais-
ten tapporahajärjestelmi-
en kehitys, eettinen tausta 
ja ekologiset seuraukset”. 
Väitöskirjatyö käsittelee 
suomalaisten tapporahajär-
jestelmien historiaa; mitkä 
organisaatiot maksoivat 
tapporahoja, mistä eläinla-
jeista ja minä aikoina, miten 
lainsäädäntö ja toisaalta yk-
sityiset tahot vaikuttivat tapporahapolitiikkaan. Väitöskirja-
työssä tutkitaan tapporahajärjestelmän vaikutuksia suurpe-
tojen ja petolintujen populaatioihin, sekä lajien käyttäyty-
misen ja elinkierron vaikutuksia tapporahan tehokkuuteen. 
Tutkimus käsittää myös eri etutahojen, kuten metsästäjien,  
luonnonsuojelijoiden ja tiedemiesten asenteiden, sekä yleisen 
mielipiteen muutosta eri lajien välillä eri aikoina. Väitöskirja 
tehdään Turun yliopiston biologian laitoksen biodiversiteetti- 
ja ympäristötieteen osastolle.
 

FM Birgitta Partanen,
Mikkeli 
Väitöskirjan aiheena on 
kotimaisten floristiikka- ja 
käsityömateriaalien kestävä 
tuotanto, käyttö ja arvo. Väi-
töskirja tehdään Jyväskylän 
yliopiston Bio- ja ympäristö-
tieteiden laitokselle. Väitös-
kirjassa tutkitaan kotimaisten 
käsityö- ja floristiikkamateri-
aalien tuotannon, käytön ja 
arvon tämänhetkistä tilan-
netta, selvitetään ja vertail-
laan tuonnin ja kotimaisen tuotannon ympäristövaikutuksia 
sekä mahdollisuuksia kotimaisen tuotannon kehittämiseen 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on 
selvittää erikoisluonnontuotteiden keruun ja jatkojalostuksen 
mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnan ja lisäansio-
mahdollisuuksien monipuolistamiseen, löytää ratkaisuja eri-
koisluonnontuotteiden kysynnän ja tarjonnan yhteen saatta-
miseen ja tuottaa tietoa valintojen perusteiksi. 

FM Päivi Pylkkänen,
Mikkeli 
Väitöskirjan työnimenä on 
Maaseutupolitiikan arvioin-
tikäytännöt hallintatekno-
logiana. Pylkkänen tekee 
väitöskirjaansa Tampereen 
yliopiston aluetieteen lai-
tokselle. Arvioinnin ja sille 
läheisten laatu- ja auditoin-
tijärjestelmien nopea leviämi-
nen 2000-luvulla on tehnyt 
arvioinnista ajankohtaisen 

teeman. Maaseutuohjelmiin ja hankkeisiin kohdistuvissa 
kansallisissa ja kansainvälisissä arviointitutkimuksissa mitataan 
yleensä tietyn ohjelman tai hankkeen alueellisia vaikutuksia. 
Arvioinnin ilmiökenttä on kuitenkin monimutkainen ja avautuu 
monille mahdollisille tarkastelutavoille. Tutkimushankkeessa 
tarkastelun kohteena on arvioinnin käyttö eurooppalaisessa 
ja suomalaisessa maaseutupolitiikassa. Tiedollisen, ”rationa-
listiseksi” käsitetyn puolen lisäksi arvioinnilla on myös poliit-
tinen näkökulma, joka tuo kuvaan mukaan arvioinnin roolin 
asioiden oikeuttamisessa ja vallankäytössä sekä kysymykset 
arvioinnin normatiivisuudesta eli sen toimintaa, toimijuuksia ja 
kulttuuria määrittelevistä ulottuvuuksista. Tutkimuksessa selvi-
tetään, mitä ja miten erilaisilla arviointikäytännöillä hallitaan? 
Kun arviointi jäsennetään osana monitasoista, verkostomais-
ta maaseutupolitiikan hallintaa, avautuu arviointikäytäntöjen 
kautta analyysi-ikkuna nykyisen hallintatavan toiminnallisiin 
piirteisiin ja mekanismeihin.  



14 R U R A L I A   2  |  2 0 0 8 15 R U R A L I A   2  |  2 0 0 8

Tutkimusjohtaja, dosentti,  VTT Ta-
pani Köppä vastaa Yrittäjyys ja osuus-
toiminta -osaamisalan tutkimuksesta ja 
opetuksesta sekä toimii alan koulutus- 
ja kehittämishankkeiden asiantuntijana 
Ruraliassa. Köpän erityisalaa ovat osuus-
toiminta ja yhteisötalous, maaseutu- ja 
taloussosiologia sekä yhteiskuntakehi-
tyksen tulevaisuudentutkimuksellinen 
ennakointi ja visiointi. 

Tätä tutkitaan nyt: 
	Kolmas sektori kunta- ja palvelurakenteen muutoksessa maaseutukun-

nissa
	Yhteisötalous yrittämisen uusien mahdollisuuksien kasvualustana maa-

seudulla
	Yhteisötalous ja osuustoiminta kestävä kehityksen edistäjinä ja suo-

malaisen maaseudun mahdollisuutena 
	Yhteistoiminnallinen oppiminen ja yrittäjyyskasvatus (kouluosuuskun-

nista verkko-oppimisyhteisöihin)
	Avoimet innovaatiot, hyvinvointi ja osuustoiminnallinen organisaatio-

rakenne
	Yhteiskuntavastuu, sosiaalinen tilinpito ja sosiaalinen yrittäjyys
	Yhteistyön evoluutio ja talousajattelun kilpailukeskeisyys
	Yhteisötalouden ja osuustoiminnan monitieteinen tutkijakoulu

Tutkimusjohtaja, ELT Ulrike Lyhs
Ulrike Lyhs toimii tutkimusjohtajana Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluverkostoon Epanetiin  
kuuluvassa Elintarvikeketjut ja elintarvikkeiden 
turvallisuus -hankkeessa. Hän on vuodesta 
2004 lähtien vastannut tästä Epanet-tutkimus-
verkostoon kuuluvasta professuurista. 
 Saksalaissyntyinen ja vuonna 1995 Suo-
meen muuttanut Lyhs tutkii koko elintarvike-
ketjua alkutuotannosta kuluttajan pöytään. 
Etelä-Pohjanmaa on tutkijan mukaan mainiota 
aluetta tutkia tätä kaiken kattavaa ravintoket-
jua.
 Ruralia-instituutissa työskentelevällä Lyhsillä kuluu toisinaan paljon aikaa 
laboratoriossa, jossa bakteerien löytäminen ja uusien menetelmien kokei-
lu ovat hänen mukaansa työn suola. Tämä on tutkimusjohtajan mukaan 
samalla myös haastavinta. 
Tutkimusjohtajan tiimiin kuuluu hänen lisäkseen tutkija Pauliina Isohanni 
ja Mikko Muilu Ruralia-instituutista. 
  Nyt käynnissä oleva Lyhsin vetämä hanke kestää vuoden 2012 lop-
puun.

Tutkimusjohtaja, HT, aluetieteen do-
sentti Torsti Hyyryläisen vastuualueena 
on Maaseutu ja yhteiskunta -osaamisalan 
tutkimus Mikkelin yksikössä. Hän toimii 
myös monitieteisen Rural Studies -yliopis-
toverkoston verkostojohtajana. Hyyryläisen 
asiantuntemusalat ovat maaseudun alue-
kehitys ja kehittäminen sekä maaseutupo-
litiikka. Erityisenä kiinnostuksen kohteena 
on paikallisuus sekä paikallisen kehittämi-
sen teoriat ja menetelmät.

Tätä tutkitaan nyt:
	Luovan työn ja kumppanuuksien hallinta maaseudun kehittämis-

toiminnassa (OPM) 
	Maaseutu-kaupunki-suhde, Karma-tutkimusohjelman synteesi- ja 

koordinointihanke 
	Arviointitutkimuksen käyttösuhde suomalaisessa maaseutu- ja 

aluepolitiikassa 
	Maaseutualan tohtorikoulutuksen verkostoituminen 
	Kokemuksista strategioita – Maaseutupolitiikan rakenteet ja toimet 

Suomessa 1980-2020 
	Hajautettu hallinta ja valta maaseutupolitiikan verkostoissa, Suo-

men Akatemian tutkimushanke
	Sosiaalinen kumppanuus rakenteiltaan muuttuvan maaseudun 

paikallisissa innovaatioissa, Suomen Akatemian tutkimushanke
	Strengthening Innovation Processes for Growth and Development 

IN-SIGHT, EU:n 6. puiteohjelma -hanke 

Tutkimusjohtaja, ETT Jouni Ku-
jala vastaa Luomu, luonnonvarat 
ja elintarvikkeet -osaamisalan tutki-
muksesta Mikkelin yksikössä. Kujalan 
erikoisasiantuntijuutta ovat elintarvi-
keketjun toiminta, markkinointi ja 
kuluttajakäyttäytyminen sekä luo-
mualan yrittäjyys. 

Tätä tutkitaan nyt:
	iPOPY (Innovative Public Organic 

food Procurement for youth, Coreorganic -ohjelma 
	QACCP (Quality analysis of critical control points within the whole 

food chain and their impact on food quality, safety and health, 
Core-Organic -ohjelma

	QualityLowInputFood (QLIF) 
	Tuotantoeläinten hyvinvointi – tuottajien asenteet ja käytännöt
	www.luomu.fi –sivuston ylläpito ja kehittäminen
	Ympäristöturvetutkimus tänään -kirjallisuusselvitys / Vapo Oy 

FM Eeva Uusitalo,
Seinäjoki 
tekee väitöskirjaa Jyväskylän 
yliopiston historian ja etnolo-
gian laitokselle. Uusitalo on 
mukana Suomen Akatemian 
rahoittamassa projektissa Eri-
laiset maaseudut: etnografi-
oita muutoksesta Suomessa, 
Virossa, Ukrainassa ja Venä-
jällä (Rural Futures: Ethno-
graphies of transformation 
from Finland, Estonia, Ukraine and Russia), jossa kuvataan 
ja analysoidaan syrjäisten maaseutujen muutosprosesseja ja 
paikallisten asukkaiden keinoja ja resursseja ottaa nämä muu-
tokset vastaan. Suomesta tutkitaan Sallan ja Lieksan kyliä. 

KTM Leena Viitaharju,
Seinäjoki
Tutkimuksen nimenä on Mana-
ging Relationships in the Supply 
Chain Networks of Rural Food 
SMEs.
Tutkimuksen teoreettisena 
lähtökohtana on suhdemark-
kinointi. Sen tavoitteena on 
analysoida maaseudulla toi-
mivien pienten ja keskisuur-
ten elintarvikealan yritysten  

markkinointikanavasuhteita. Tutkimus tehdään Vaasan 
yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan, oppiaineena 
markkinointi.

HTM  
Katja Rinne-Koski,
Seinäjoki
Tutkimuksen (työ)nimenä on 
Monipaikkainen asuja kunta-
laisena: kuntalaisuus murrok-
sessa? 
Tutkimuksen taustalla on ajatus 
siitä, että yhteiskunnan mo-
dernisaation ja teknologisoi-
tumisen myötä ihmiset eivät 
ole enää sidottuja vain yhteen 
paikkaan tai aikaan vaan voi-
vat entistä vapaammin valita 
olinpaikkansa. Tämä kehitys mahdollistaa sen, että ihminen voi 
halutessaan asua useammassa kuin yhdessä paikassa ja jakaa 
elämänsä useamman paikan ympärille ympäri vuoden osana 
arkielämäänsä. Tällaista elämäntapaa voidaan luonnehtia jous-
tavaksi ja monipaikkaiseksi elämäntavaksi. Tutkimus lähestyy 
joustavaa elämäntapaa ja monipaikkaisuutta arkipäiväistyvänä 
yhteiskunnallisena ilmiönä, joka paitsi kyseenalaistaa perinteisen 
käsityksen ykkösasumisesta kaupungissa ja kakkosasumisesta 
maaseudulla, myös muuttaa ja monipuolistaa perinteistä käsi-
tystä kuntalaisuudesta. Väitöskirja tehdään Vaasan yliopiston 
hallintotieteiden tiedekunnassa hallintotieteen oppiaineessa. 
Työn ohjaajana toimii professori Ari Salminen.

KTM Hannele Suvanto,
Seinäjoki
Tutkimuksen nimenä on Luotta-
mus kommunikoinnin ja vallan 
keskiössä - Elintarvikeketjujen 
kertomaa. Tutkimuksen aihee-
na on elintarvikealan jalostajien 
ja vähittäiskauppojen välisten 
dyadisten liikesuhteiden luot-
tamuksen tutkimusta välineen 
(kommunikointi) ja kontekstin 
(valta) suhteessa.

Tutkimus tehdään Helsingin yliopiston maatalous-metsätie-
teelliseen tiedekuntaan, taloustieteen laitokseen, oppiaineena 
elintarvike-ekonomia.

HM Timo Suutari,
Seinäjoki
Valmistelee aluetieteen alan väitös-
kirjaa maaseudun innovaatioympä-
ristöissä tehtävästä asiantuntijatyöstä 
Tampereen yliopistoon. Keskeinen 
tutkimuskysymys on, miten maa-
seututila leimaa tietoa tuottavien ja 
siirtävien yhteisöjen sekä niissä toimi-
vien asiantuntijoiden työtä.

Tavoitteena tohtorinhattu Ruralia-instituutin tutkimusjohtajat

Tutkimusjohtaja, professori, KTT Hannu Törmä
Ruralia-instituutissa tutkimusjohtaja Hannu Törmän johdolla kehitetyt RegFin-mallit kuvaavat aluetalouden riippuvuussuhteita 
kattavasti ja sopivat joustavuutensa takia moninaisiin tutkimustehtäviin. RegFin-caseja on tehty jo 20.
 Yleisen tasapainon eli CGE-simulointimallit ovat Törmän mukaan paras tapa arvioida hankkeiden lyhyen ja pitkän aikavälin 
aluetaloudellisia vaikutuksia. Niiden keskeinen periaate on, että aluetaloudessa ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”.
Törmän RegFin-mallista löytyy tätä kirjoitettaessa 20 maakuntaa ja 27 toimialaa. Skenaariot voivat koskea vaikka 20 vuoden 
aikaperiodia. Yhteensä mallissa pyörii tällöin puoli miljoonaa lukua. RegFinissä käytetään hyväksi soveltavaa tilastotiedettä ja 
matematiikkaa.
 Törmän mukaan RegFin-mallin kehittäminen ja toteuttaminen on kiinnostavaa, joskin projektien välillä turhan tiukat mää-
räajat tuovat oman haasteensa.
 Tutkimusjohtajan tiimiin kuuluu hänen lisäkseen tutkija Kaarina Reini ja vierailevana tutkijana puolalainen Katarzyna Za-
walinska. Törmä on tehnyt kansantaloutta koskevan väitöskirjansa Jyväskylän yliopistoon.

http://www.luomu.fi
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Seinäjoella tehdään merkittävää 
tutkimusta kampylobakteereissa
 

Tutkijat Pauliina Isohanni (2. vas.) ja Ulrike Lyhs viettävät pal-
jon aikaa Eviran laboratoriossa Seinäjoella kampylobakteereita 
tutkien.

pääsääntöisesti viisivuotisia, on 
tämäkin hanke ehtinyt jo toiseen 
vaiheeseen. Nykyinen ”Elintarvike-
ketjujen turvallisuuden edistämi-
nen Etelä-Pohjanmaalla” - hanke 
alkoi 1. tammikuuta 2008, ja se 
jatkuu vuoden 2012 loppuun. 
 Hankkeessa on rakentunut 
laaja monitieteellinen yhteistyöver-
kosto, johon kuuluu tutkijoita ja 
asiantuntijoita eri aloilta. Mukana 
on eläinlääketieteen, lääketieteen, 
mikrobiologian, elintarviketeolli-
suuden, siipikarjatuotannon, elin-
tarvikevalvonnan sekä yliopistojen 
edustajia, eli edustettuna on koko 
elintarvikeketju aina maatilalta 
ruokapöytään asti.
 Verkosto perustuu paikalliseen 
(Seinäjoen Elintarviketurvallisuus-
virasto, Seinäjoen Elintarvike- ja 
ympäristölaboratorio, Seinäjo-

en Keskussairaala), kansalliseen 
(Elintarviketurvallisuusvirasto, 
Helsingin yliopisto, Lihateollisuu-
den Tutkimuskeskus) ja kansain-
väliseen yhteistyöhön (Tanska, 
Hollanti, Saksa). 
 Yliopistojen tai ammattikorkea-
koulujen opiskelijat ovat saaneet 
mahdollisuuden opinnäytetöiden, 
gradujen tai väitöskirjojen tekemi-
seen hankkeessa. Tähän mennessä 
on valmistunut kaksi opinnäyte-
työtä ja yksi gradu. Lisäksi kaksi 
väitöskirjaa on valmisteilla.      

kampylobakteerit

keskiössä

Hankkeen tutkimusprojektit ovat 
liittyneet lähinnä kampylobaktee-
reihin koko siipikarjantuotantoket-
jussa. Erityisenä tutkimusaiheena 

RRuralia-instituutin Seinäjoen yk-
sikössä tehdään suomalaisessa 
mittakaavassa merkittävää kampy-
lobakteeritutkimusta. Tutkimukset 
saivat alkunsa joulukuussa 2003 
käynnistyneen ”Elintarvikeketjut 
ja elintarvikkeiden turvallisuus”    
-hankkeen myötä, kun hankkeen 
erityiseksi tutkimusaiheeksi muo-
toutuivat kampylobakteerit.
 Kampylobakteerit ovat ongel-
ma etenkin siipikarjalla, ja suuri 
osa Suomen siipikarjatuotannos-
ta- ja teollisuudesta löytyykin 
Etelä-Pohjanmaalta. Hankkeen 
tutkimusjohtajana on alusta 
saakka toiminut ELT Ulrike Lyhs. 
Hanke on yksi Etelä-Pohjanmaan 
korkeakouluverkosto Epanetin 
ensimmäisen vaiheen tutkimus-
professuurihankkeista, ja koska 
nämä tutkimusprofessuurit ovat 

Teksti Pauliina Isohanni ja Ulrike Lyhs |
Kuva Nina Harjunpää

ovat olleet kampylobakteereiden 
määrän vähentäminen broilerin-
ruhoissa UV-säteilytyksen avulla, 
ja siipikarjatuotteissa käyttämällä 
inhiboivia yhdisteitä niiden ma-
rinadeissa. Tutkimuksissa on sel-
vinnyt, että kampylobakteereiden 
esiintyvyys kotimaisissa siipikarja-
tuotteissa on alhainen verrattuna 
moniin muihin maihin. Kuitenkin 
siipikarjan teurastusprosessi on 
eräs kontaminaation riskikohdis-
ta. 
 UV-säteilytys ei yksinään ole 
riittävä keino kampylobakteerei-
den tuhoamiseen siipikarjanlihas-
ta teurastamoympäristössä. Eräs 
tehokas keino kampylobakteerei-
den esiintyvyyden vähentämiseksi 
siipikarjatuotteissa olisi panostaa 
hyvään hygieniaan ja bioturvalli-
suuteen siipikarjatiloilla. 

Kansainvälistä huippututkimusta
Ruraliassa on tällä hetkellä me-
neillään kaksi kansainvälistä 
CORE Organics -tutkimushan-
ketta. CORE Organics (Coordi-
nation of European Transnatio-
nal Research) -hankkeet ovat 
Euroopan unionin rahoittamia 
kansainvälisiä yhteistutkimus-
hankkeita, joiden tavoitteena 
on varmistaa eurooppalaisen 
luomututkimuksen laatu ja 
hyödynnettävyys koordinoin-
nin ja yhteistyön avulla. 

Luonnonmukainen tuotanto voi 
vastata eurooppalaisen maatalous-
politiikan haasteisiin vähentämällä 
ympäristökuormitusta, tukemalla 

ekosysteemin toimintaa ja pa-
rantamalla ruoan turvallisuutta ja 
laatua sekä eläinten hyvinvointia. 
Tieteenalana luomututkimus on 
uusi, vaikkakin nopeasti kasvava 
ala. CORE-ohjelmat pyrkivät yh-
distämään eri maiden tutkimus-
resurssit, jotta luomututkimukselle 
saadaan enemmän volyymia. 
 Avainsanoja tulevaisuuden 
luomututkimukselle ovat kansain-
välinen yhteistyö ja koordinaatio. 
Verkostoituminen on erityisen tär-
keää, jotta eri maiden tutkimus-
resurssit ja tieto-taito saadaan 
täysimääräisesti hyödynnettyä. 
 CORE-tutkimusohjelman ta-
voitteena on aktivoida ja lisätä 

tiedonvaihtoa luonnonmukaisen 
maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuksessa. Jo olemassa olevaa 
tutkimusta koordinoidaan ja luo-
mututkimuksen arvioinnin parhai-
ta käytäntöjä jaetaan ja kehitetään 
yhteisesti. Yhteistyössä pyritään 
myös tunnistamaan tulevaisuuden 
tutkimustarpeita.
 Ruralia on mukana kahdessa 
CORE Organics -tutkimushank-
keessa omalla erityisosaamisellaan: 
Innovative Public Organic food 
Procurement for Youth (iPOPY) ja 
Quality analysis of critical control 
points within the whole food chain 
and their impact on food quality, 
safety and health (QACCP).

iPOPY-hankkeessa tutkitaan luo-
muruoan käyttöä ateriatarjonnas-
sa ja opetuksessa koulujen julki-
sissa ruokapalveluissa. Hankkeessa 
toimii viisi ‘työpakettia’ (WP), joita 
ovat WP1 hankkeen koordinointi 
ja kehyksen tuottaminen, WP2 
julkinen hankintapolitiikka, WP3 
luomuketjujen toiminta ja ser-
tifiointi, WP4 koululaisten ruo-
kamieltymykset, näkemykset 
luomusta ja kestävän kehityksen 
oppiminen sekä WP5 luomuruoan 
ja terveyden yhteydet. Suomessa 
tutkitaan näkemyksiä luomusta 
ja kestävästä kehityksestä ennen 
luomun käyttöönottoa, sen aikana 
ja jälkeen. Tutkimukseen osallistuu 
kouluja ja seurakuntia sekä sairaa-
la, joissa osa yksiköistä jo käyttää 
luomua. Ruralia-instituutin tutkija 
Minna Mikkola osallistuu kaik-
kiin iPOPY:n viiteen osioon, mutta 
vahvin rooli yksiköllä on osiossa 4 
(ateriamieltymykset, käytännöt, 
oppiminen ja kestävän kehityksen 
ajattelu ja toiminta).
 Hankkeen yhteistyökumppa-
neita ovat Norja, Tanska, Italia, 
Suomi ja Saksa. 
 QACCP-hanke on erittäin laaja 
tutkimuskokonaisuus, jossa keski-
tytään elintarvikeketjun kriittisten 
pisteiden laatuanalyysiin ja kuin-
ka tunnistamalla laadun kannalta 
kriittiset pisteet koko elintarvike-
ketjussa voidaan  vaikuttaa ruoan 
laatuun, turvallisuuteen ja terveel-
lisyyteen. Ruralian erikoissuunnit-
telija Marjo Särkkä-Tirkkonen 
on mukana ”työpaketissa” WP 
3, QACCP Analysis Processing: 
Quality-driven distribution and 
processing chain analysis. Tutki-
muksen keskeisin tavoite on ke-
hittää menetelmä, jolla pyritään 
tehokkaisiin ja kestäviin jakelu- ja 
jatkojalostusprosesseihin analyyt-
tisen lähestymistavan avulla (QAC-
CP). Mallimateriaaliksi on valittu 
porkkana ja malliprosessiksi pork-
kanasoseen valmistus ja purkitus. 
Tästä prosessista on valittu kaksi 
aistinvaraisen, ravitsemuksellisen 
ja mikrobiologisen laadun kannal-
ta tärkeintä pistettä, joihin haetaan 
pilottitehdaskokeissa optimaaliset 
parametrikombinaatiot. Ko. mallia 
testataan teollisuusmittakaavassa 
sveitsiläisessä lastenruokatehtaas-
sa. 

Core-organics-hanketta QACCP koordinoivan Kasselin yliopiston opiskelijoita ruokakulttuuriprofessori Angelika Meier-
Plöegerin (edessä vasemmalla) johdolla vierailulla Ruralia-instituutissa 8.10.2008.



Mari Pohja-Mykrän omaa ”villieläimistöä” edustaa parsonrusselinterrieri Penni.

Susikonfliktia on 
mahdoton ratkaista

Konf liktia voidaan kuitenkin hoitaa

- Susikonfliktia ei pysty ratkaise-
maan. Näin toteaa väitöskirjaa 
aiheesta viimeistelevä Jukka Bisi, 
jolla on pitkä kokemus eläinkanto-
jen hoidon suunnittelussa.  Bisin 
väitöskirja ”kohti konfliktien hal-
lintaa eläinkantojen hoidossa, -pai-
kallisen ja ei-paikallisen tradition 
kohtaaminen” valottaa erityisesti 
sudesta ja metsäpeurasta kumpu-
avia konflikteja eri intressitahojen 
välillä.
 Metsähallituksessa ylitarkas-
tajana työskentelevän Bisin mu-
kaan konflikteja on tutkittu pal-
jon.  Luonnon ja ihmisen välisistä 
konflikteista susikonflikti on yksi 
vaikeimmista. 
 -  Susi on aina käyttänyt ihmisiä 
hyväkseen ja meille on jäänyt pelko 
eläimeen. Susi jakaa ihmiset sitä 
puolustaviin ja vastustaviin. 

Ruralia-instituutin kanssa useita 
julkaisuja tuottaneen Bisin mu-
kaan susi luo esiintymisalueillaan 
ihmisten arkipäivään liittyviä hyvin 
käytännönläheisiä haasteita.
 - Mutta silti susikonfliktin 
taustalla ovat aina arvot. Meillä 
Suomessa tämä on ollut pitkälti 
suojelutahojen ja metsästäjien vä-
linen konflikti. Niissä kohtaa kaksi 
eri ideologiaa.
 Tähän liittyykin Bisin tutkimuk-
sen eräs mielenkiintoinen kysymys; 
Miksi metsästäjät ja suojelijat ovat 
joissakin asioissa niin paljon toisi-
aan vastaan? 
 - Molemmat kuitenkin ihan-
noivat luontoa. Asetelma on aika 
paradoksaalinen.
 Sen ymmärtäminen, että jotkut 
luonnonkäyttöön ja luontosuhtee-
seen liittyvät konfliktit ovat rat-

Petoasenteet 
kiehtovat 
Pohja-Mykrää

Tylsyydestä tutkijaksi
”Kulta, Etelä-Pohjanmaalla 
olisi hyvän näköinen työpaik-
ka. Muutetaanko?” ”Mmm, 
joo, muutetaan vaan, heh.” 
Ja kahden viikon päästä oli 
Espoon asunto myynnissä. 
Sitten katselin kartasta, mis-
sä on Ylihärmä ja totesin, että 
onneksi Seinäjoella on kulku-
etäisyydellä Yliopistokeskus 
ja akateemista tutkimusta. 
Projektisuunnittelijan tehtävä 
Ruralia-instituutin luontoyrit-
täjyystiimissä on täsmälleen 
sitä, mitä Kauppakorkeakou-
lun jälkeen halusin.
 Vuosien varrella töissä 
on tullut oltua mm. IT-alalla, 
markkinointiosuuskunnassa, 
luotonhallintayrityksessä, 

asianajotoimistossa ja pa-tentti-
toimistossa. Nyt päivät täyttyvät 
tutkimusten suunnittelusta ja 
toteuttamisesta, haastattelureis-
suista, yhteydenpidosta yhteis-
työkumppaneihin, lukemisesta, 
analysoinnista ja kirjoittamisesta.
 Tällä hetkellä työn alla on kak-
si mielenkiintoisuudessaan suoras-
taan valloittavaa metsästysaiheista 
tutkimusta. Kotimaisessa tutkimuk-
sessä selvitetään metsästyksen toi-
mintamalleja ja metsästäjämäärän 
muutosta kun taas kansainvälinen 
hanke syventyy metsästysmatkai-
lun sosiaaliseen, taloudelliseen ja 
ekologiseen kestävyyteen.
 Vaikka en itse ole metsästäjä, 
niin metsästyksen parissa työs-
kentelemistä voi huoletta sanoa 

unelmahommaksi. Metsästyksen 
sosiaalisessa merkityksessä, met-
sästyskäytäntöjen moninaisuudes-
sa ja eri toimijoiden tavoitteissa 
riittää loputtomasti tarkastelta-
vaa. Metsästys aiheena herättää 
runsaasti keskustelua ja antaa siis 
tutkijalle runsaasti näkökulmia. 
Tiedon prosessointi on jatkuvaa, 
koska töissä tehdyn tutkimuksen 
lisäksi metsästykseen liittyviä kan-
nanottoja tulee luettua ja kuunnel-
tua kaiken aikaa.
 Miten KTM sitten päätyy tut-
kimaan metsästystä ja jaksaa vielä 
riemuita siitä? Pääaineeni Helsingin 
kauppakorkeakoulussa oli Johtami-
nen. Johtamisen opinnot ovat mo-
nipuolisia ja kriittiseen ajatteluun 
rohkaisevia. Ruralian vahvuutena 

taas on poikkitieteellisyyden hyö-
dyntäminen. Luontoyrittäjyystiimin 
erilaisia kehittämis-, yrittäjyys- ja 
kestävyysaiheisia tutkimuskysymyk-
siä tarkastellessa on aina hyödyksi, 
jos pystyy soveltamaan erilaisia 
ajattelumalleja ja tutkimusmene-
telmiä. Täten on aivan luonnollis-
ta, että kauppatieteilijäkin innostuu 
metstästyksestä. Yksi Ruraliassa 
työskentelun iloista on juuri eri tie-
teenalojen edustajien jututtaminen 
saman kahvipöydän ääressä.
 Tutkimustyö on sen kammio-
imagosta huolimatta hyvinkin sosi-
aalista puuhaa. Tekemisen lomassa 
kipitän vähän väliä naapurihuonei-
siin puhumaan ihan ääneen, jottei 
kaikkia dialogeja tulisi käytyä yksin 
oman päänsä sisällä. Jos väsymys 

Te
ks

ti 
 | 

ku
va

 P
as

i K
om

ul
ai

ne
n

kaisemattomia, on Bisin mukaan 
niiden ratkaisun avain.
 - Susikonfliktin tyyppisissä risti-
riidoissa joudutaan pysyvästi ”hoi-
tamaan”  konfliktia, vastuullisilla 
viranomaisilla on käsissään pystyvä 
haaste. Kun susipentue syntyy uu-
delle alueelle ja alkaa kasvettuaan 
saalistaa laumassa, on odotetta-
vissa hankaluuksia ja vaatimuksia. 
Niihin on reagoitava.

PAKOTTAMINEN
HUONO TIE

Tutkijan mielestä konfliktin väki-
näinen ratkaisu pakottamalla jokin 
osapuoli tiettyyn lopputulokseen 
ei ole kenenkään kannalta suo-
tavaa. 
 - Se voi johtaa vain pahempaan 
kriisiin.
 - Yleensä päädytään kompro-
missiin eli tällöin lopputulos ei sovi 
oikein kenellekään.
 Henkilökohtaisesti Bisi suh-
tautuu suteen ristiriitaisesti. Se on 
hänestä hieno eläin muun muassa 
siksi, että ominaisuudet ovat niin 
lähellä koiraa.
 - Toisaalta susi on häikäilemä-
tön opportunisti. Tämä arka, laiha, 
röyhkeä eläin haastaa ihmisen.
 Bisin mielestä suden pitää 
säilyä Suomen luonnossa, mutta 
sille ei voi antaa sitä mahdollisuut-
ta minkä eläin ottaisi eli säätelisi 
ravintokantojaan itse.  Yhteiskun-
tamme ei kestäisi sitä, koska meillä 
ei ole riittävän laajoja asumattomia 
erämaita. Pohjois-Suomessa poro-
talous on ollut käytännössä este 
suden lisääntymiselle.
 Tutkija ei ole törmännyt suteen 
luonnossa, mutta eläintarhassa 
hän on päässyt tekemään nelijal-
kaisten kanssa tuttavuutta.
 - Seurustelin häkissä usean 
suden kanssa. Kokemus on jäänyt 
hyvin mieleen, mutta ei minua siel-
lä pelottanut, Bisi vakuuttaa. 

Suden sukua. Jukka Bisin saksanseisoja Veeti on kestävä ja nopea sekä oivallinen 
vaanija kuten susikin.  Vaaniminen on seisonnan esiaste.      

Tutkijan uransa alkumetreillä 
biologi Mari Pohja-Mykrä 
neulasi Perun Amazonian ter-
ra firme -sademetsän loispisti-
äisiä laatikoihin ja kuvitteli it-
sensä ratkomassa kolmansien 

maiden biodiversiteettikysymyksiä. 
Tulevaisuuden suunnitelmiin tuli 
kuitenkin muutos kiinnostavan 
väitöskirja-aiheen myötä.
 Suomalaisten tapporahajärjes-
telmien kehitys, eettinen tausta ja 

ekologiset seuraukset veivät Pohja-
Mykrän mukanaan suomalaisten 
petoasenteiden syntyihin ja syihin, 
ja sen myötä paluuta kotimaan pe-
tokentiltä ei ole näkynyt.
 - Petoasenteiden muuttumista 
lajista ja ajasta toiseen voi seurata 
koko ihmisen kirjoitetun historian 
ajan. Menneiden aikojen tapahtu-
mat istuvat ihmisissä lujasti, joten 
historian tuntemus pätevöittää 
pohtimaan myös nykypäivän suur-
petoasenteita, hän sanoo.
 Ahmakannan kansallisen hoi-
tosuunnitelmaluonnoksen valmis-
telu Maa- ja Metsätalousministe-
riölle vuoden 2007 aikana olikin 
Pohja-Mykrälle erittäin mieluisa 
työtehtävä.
 Tutkija pääsi aikanaan osallistu-
maan Ruralia-instituutissa valmis-
teltuun susikannan hoitosuunni-
telmaan kirjoittamalla miehensä 
kanssa taustoitukseen Suomen 
susipolitiikan ja susiasenteiden 
historiaa. 
 - Karhukannan hoitosuunnitel-
man laatimista sainkin sitten seu-
rata oikein aitiopaikalta, kun luon-
nos valmistui mieheni työpöydällä 
kahden metrin päässä omastani. 
Ahman pariin pääsyä ehdin kieltä-
mättä jo hieman kärsimättömänä 
odottaakin, Pohja-Mykrä kertoo.
 Ahmakannan hoitosuunni-

telmaluonnoksen taustatyöksi 
tehdyssä Asialistalla ahma –tutki-
muksessa kartoitettiin laajasti ah-
maan sidoksissa olevien tahojen 
näkemyksiä ahmakannan hoidon 
tavoitteista ja keinoista. Sosio- 
ekonomisen tutkimuksen aineis-
ton keruumenetelmät sidosryhmä-
kyselyistä henkilöhaastatteluihin 
ja palavereihin ovat kaukana siitä, 
millä ekologin työpäivien kuvittelisi 
täyttyvän.
 -Onhan tämä työ kaukana 
perusekologin hommista. Maas-
tohommissa väsyisi aivan toisella 
tapaa. Tämän työn raskaus kun 
tulee erilaisten ihmisten tapaami-
sesta kentällä. Se on kuitenkin sa-
malla myös työn suurin anti. Meitä 
on niin moneksi ja hyvä niin, tutkija 
pohtii. 

NÄKÖALAPAIKALLA
YHTEISKUNTAAN

Perehtyminen nykypäivän suurpe-
totilanteeseen on antanut Pohja-
Mykrälle mahdollisuuden olla nä-
köalapaikalla yhteiskunnallisesti 
vaikuttavissa asioissa. Parhaillaan 
hänellä on työn alla karhujen haas-
karuokintaan liittyvän sosioekono-
misen kentän kartoitusta, riistahal-
linnon toimihenkilöiden suurpeto-
konfliktikoulutuksen rakentamista 

ja taajamasuurpetoproblematiikan 
pohdintaa – ja  työtehtävien alle 
hautautunut tapporahaväitöskir-
jakin tutkijan tulisi saattaa lop-
puun.
 Pohja-Mykrän mukaan työt 
eivät suurpetojen kanssa lopu 
niin kauan kun ne meidän metsi-
ämme asuttavat. Ja se tavoitehan 
on selkeästi kirjattu suurpetojen 
hoitosuunnitelmiin. 
 - Suurpedot puhututtavat ja 
huhututtavat. Ja kaikki se tieto on 
syytä saada tiettäväksi päättäville 
tahoille. Ihmisten ja suurpetojen 
kun täytyisi löytää rauhaisan rin-
nakkainelon avaimet niin, että mo-
lemmilla osapuolilla on hyvä olla.
 Karhu, ilves ja varsinkin susi 
pitävät yllä tutkijan mukaan jatku-
vaa median mielenkiintoa, vaikka 
ahma on se suurpeto, josta pitäisi 
pitää eniten meteliä.
 - Meillä on metsissämme erit-
täin uhanalainen ja täysin tuntema-
ton suurpeto, joka ei tee harmia po-
ronhoitoalueen ulkopuolella. Ahma 
kantaa suotta taakkanaan muiden 
suurpetojen synkkää historiaa ja se 
täytyisi siitä jo vapauttaa. 
 - Ahman tulevaisuuden elin-
ehto on sen tunnettuuden paran-
taminen ja siinä riittääkin työsar-
kaa vielä vuosiksi, Pohja-Mykrä 
toteaa.

Teksti M
ari Pohja-M

ykrä  | Kuva Sakari M
ykrä
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Ruralia-instituutin luontoyrittäjyys-
tiimissä työskentelevä Susanna Kes-
kinarkaus patikoimassa vuoristomai-
semissa Norjan lofooteilla

uhkaa, PhD-comicsin (www.ph-
dcomics.com) huumori pelastaa. 
Vapaa-aikaa käytän avantouimi-
seen, kutomiseen, lukemiseen ja 
PlayStationiin. 
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Aluetalouden luvut tuovat  
kättä pitempää
-Tämä malli on räätälöitävissä koh-
tuullisin kustannuksin hyvinkin eri-
laisiin tutkimusongelmiin. Yhteis-
työkumppanit saavat tässä lukujen 
avulla kättä pitempää, professori 
Hannu Törmä Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutista kertoo.
 Törmän kehittelemässä yleisen 
tasapainon RegFin -simulointimal-
lissa kaikki vaikuttaa kaikkeen, kun 
puhutaan aluetaloudesta. Tällöin 
muuttujien väliset suhteet tulevat 
tarkastelun keskiöön.
 - Jos esimerkiksi paperitehdas 
suljetaan, niin pystymme nopeasti 
mallimme avulla laskemaan, miten 
se vaikuttaa esimerkiksi alueen 
työllisyyteen.
 - Tyypillisimmät mallit ratkea-
vat simulaatiossa  3-8 minuutissa, 
Törmä sanoo.
 Törmän RegFin-mallista löytyy 
tätä kirjoitettaessa 20 maakuntaa 
ja 27 toimialaa. Skenaariot voivat 

koskea vaikka 20 vuoden aikape-
riodia. Yhteensä mallissa pyörii täl-
löin puoli miljoonaa lukua. RegFi-
nissä käytetään hyväksi soveltavaa 
tilastotiedettä ja matematiikkaa.
 - Käytämme tilastokeskuksen 
virallisia lukuja eli saamme sieltä 
hyvin vankalle pohjalle tehtyjä  
stabiilisia tietoja, joista RegFinissä 
muodostuu dynaamisia  malleja.
 Törmän muokkaamia malleja 
on hyödynnetty muun muassa 
kaivostutkimuksissa, joista tuorein 
on Sotkamossa sijaitseva Talvivaa-
ran nikkelikaivoshanke. Valtakun-
nallistakin huomiota herättänyt 
Talvivaaran kaivos on Törmän las-
kelmien mukaan tuomassa Sotka-
molle verotulojen kasvua noin 40 
prosenttia. 
 - Kaivoksesta saatava etu tulee 
pitkällä tähtäimellä osin kompen-
soimaan UPM:n paperitehtaan 
sulkemisen, Törmä tietää.

metsäteollisUUden 
rakennemUUtos arvioitavana

Törmällä ja hänen tutkimusryh-
mään kuuluvalla  filosofian tohtori 
Kaarina Reinillä on vuositasolla 
4-6 hanketta, tuoreimpana Työ- ja 
Elinkeinoministeriön tilaama tutki-
mus Suomen metsäteollisuuden 
rakennemuutoksen aluetaloudel-
lisista vaikutuksista. Tutkimuksessa 
selvitettiin niin jo toteutuneiden 
lakkautus- ja supistamispäätös-
ten kuin erilaisten tulevaisuuden 
skenaarioiden aluetaloudellisia 
vaikutuksia. 
 - Tulosten perusteella voidaan 
arvioida mitä metsäteollisuuden 
tehtaiden ja työpaikkojen menetys 
käytännössä alueille tarkoittaisi ja 
miten kauan menetyksistä toipu-
miseen kuluu aikaa, Reini kertoo.
Mallin avulla voidaan lisäksi arvioi-

Metsäteollisuus kartalla.  Hannu Törmän tavoitteena on, että RegFin-simulointimalleja päästäisiin tarjoamaan myös yksityiselle sektorille.  Törmä ja Kaarina 
Reini tarkastelevat metsäteollisuuden rakennemuutosta. 

da miten valtion tukitoimet riittä-
vät kompensoimaan menetyksiä. 
Mallia on sovellettu myös Suomen 
kasvavan kaivosalan vaikutusten 
selvittämiseen elinkeinorakentee-
seen ja työllisyyteen.
 - Luomme spekulatiivisia, 
mutta silti realistisia tulevaisuu-
den kuvia siitä, kuinka paljon jää 
etua esimerkiksi talouskasvuun ja 
työllisyyteen, Törmä sanoo.
 Törmän mukaan RegFin-mallin 
kehittäminen ja toteuttaminen on 
kiinnostavaa, joskin projektien vä-
lillä turhan tiukat määräajat tuovat 
oman haasteensa.
 - Tavoitteena on, että meillä on 
aina hankkeen päätöstilaisuudessa 
erillinen julkaisu valmiina.  Asiak-
kaamme arvostavat sitä, Törmä 
toteaa.        
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Yliopistotutkimuksen ja -opetuksen 
yhteenkuuluvuus –  
Osuustoimintatutkimuksen päivä 2008 

Osuustoiminnan neuvottelukun-
nan ja osuustoimintatutkijoiden 
yhteinen Osuustoimintatutki-
muksen Päivä 2008 järjestettiin 
28.10.2008 Kuopion yliopistossa 
ja tilaisuuden isäntänä toimi paikal-
linen dekaani, professori Juhani 
Laurinkari. 
 Päivä käynnistyi tutustumalla 
osuustoiminnan tutkimukseen ja 
opetukseen Kuopion yliopistossa. 
Dekaani Laurinkarin esitystä seura-
si Irlannin Corkin yliopiston profes-
sorin Peter Herrmannin puheen-
vuoro ”Social Economy in Europe 
- in Search of a Positive Outlook” 
–otsikolla. Sekä kansainvälinen vie-
ras että yleisö painottivat vahvasti 
osuustoiminnan ja yhteisötalouden 
rooleja tärkeinä arvoperusteisina ja 
kestävää kehitystä tukevina vaihto-
ehtoina nykyisessä talouskriisissä 
niin paikallisesti, kansallisesti kuin 
globaalillakin tasolla. 

osUUstoimintatUtkimUksen tila

Osuustoimintatutkimuksen tilaa 
niin Suomessa kuin kansainväli-
sestikin on pohtinut kolmen kan-
sallisen asiantuntijan tiimi, johon 
kuuluvat Helsingin yliopiston Ru-
ralia-instituutin vanhempi tutkija, 
KTT Eliisa Trobergin, Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston ma. 
professori Iiro Jussila ja Helsingin 
kauppakorkeakoulun dosentti 
Panu Kalmi. Ryhmän selvitys val-
mistui alkukesästä 2008. 
 Sekä selvityksen loppupää-
telmistä että Osuustoimintatut-
kimuksen päivän 2008 esityksistä 
oli nähtävissä, että osuustoimin-
nan tutkimus on yleistynyt eri 
opintotasoilla, eri oppiaineissa ja 
yliopistojen lisäksi myös ammat-
tikorkeakouluissa. Uusia väitös-
kirjoja on valmistunut erityisesti 
liiketaloustieteen alalla. Seminaa-

rissa todettiin myös, että osuus-
toiminnan asiantuntijoiden panos 
osuustoiminnan kansainvälisessä 
tutkimuksessa on merkittävää. 
Kuopiossa käsiteltiin myös yhteis-
työn evoluutiota, omistajaoikeuk-
sia ja -arvoja osuuskunnissa ja pai-
kallista kestävää kehitystä tukevia 
projekteja Suomessa ja Afrikassa. 

taUstoja ja tehtäviä

Viidessä vuodessa on tapahtu-
nut suuri muutos, kun nykyistä 
tilannetta verrataan vuoden 2003 
tilanteeseen. Tutkimuksen yleis-
tymiseen on vaikuttanut sekä 
osuustoiminnan neuvottelukun-
nan mittavat panostukset Suomen 
kulttuurirahaston osuustoimintara-
hastoon että Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin koordinoima 
Co-op Network Studies. Verkoston 
opetus tukee nykyistä ja tulevaa 

osuustoiminnan tutkimusta tar-
joamalla sivuainekokonaisuuksia 
ja yksittäisiä kursseja. Opiskelija 
saattaa jatkaa näiden teemojen 
parissa myös gradussaan ja myö-
hemmin jatko-opinnoissaan. Ope-
tuksen suunnittelu- ja opetustyö 
on omalta osaltaan myös tiivistä-
nyt eri yliopistojen osuustoiminnan 
asiantuntijoiden välisiä yhteyksiä. 
 Ruralia-instituutin tutkimus-
johtaja Tapani Köppä esitti 
kommenttipuheenvuoron osuus-
toiminnan opetuksesta. Hän näki 
osuustoiminnan tutkimuksen, 
opetuksen ja yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen sulautuvan toi-
siinsa. Opetuksessa tutkimustietoa 
kootaan, yhdistetään, tulkitaan, 
sovelletaan ja välitetään käytän-
töön.

Tutkimusjohtaja Tapani Köppä ja verkkopedagogi Pekka Hytinkoski osallistuivat myös kansainvälisen osuustoiminta-
liiton järjestämään tutkimusseminaariin Italian Riva del Gardassa 15.–18.10.2008. Kuvassa (vas.) Pekka Hytinkoski, Rob 
Dobrohoczki (Kanada) ja Michael Levin (Ruotsi).
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Selvitys osuustoimin-
tatutkimuksesta maa-
ilmalla ja Suomessa
Iiro Jussila, Panu Kal-
mi ja Eliisa Troberg 
(2008) on luettavissa 
pdf-muodossa www-
osoitteessa: http://
w w w.p e l l e r vo . f i /
osuustoiminnanneu-
vottelukunta/tekstit/
TrobergKalmiJussi-
la_selvitys.pdf



rUralia-institUUtti, seinäjoen yksikkö

KTM Susanna-Sofia Keski-
narkaus aloitti projektisuunnit-

telijana 14. 4.2008 Helsingin yli-

opiston Ruralia-instituutissa Sei-

näjoen yksikössä. Keskinarkaus 

on suorittanut opintonsa Hel-

singin kauppakorkeakoulussa ja 

työskennellyt muun muassa IT-

alan yrityksessä, luotonhallinta-

yrityksessä, asianajo toimistossa 

ja patentti toimistossa. Vapaa-

aikaansa hän viettää avanto-ui-

malla,  myös lukeminen ja ruo-

anlaitto kuuluvat harrastuksiin. 

FT Kaarina Reini aloitti projek-

titutkijana 7.4.2008 Helsingin 

yliopiston Ruralia-instituutissa 

Seinäjoen yksikössä.  Reini on 

suorittanut opintonsa Oulun yli-

opistossa ja työskennellyt  Oulun   

yliopistossa ja Biocenter Ou-

lussa opetus- ja tutkimustehtä-

vissä.  Vapaa-aikansa hän viet-

tää mieluiten liikunnan parissa, 

erityisesti  suunnistus on hänel-

le tärkeä harrastus.

Helsingin yliopiston 
uusi rehtoraatti

Helsingin yliopiston uusi rehtoraatti aloitti työnsä elokuun alussa. Reh-
tori Thomas Wilhelmssonin lisäksi rehtoraattiin kuuluvat vararehtorit 
Hannele Niemi, Matti J. Tikkanen, Johanna Björkroth ja Markku 
Löytönen. Vararehtori Markku Löytösen vastuulla ovat yhteiskunnalli-
nen vuorovaikutus ja tietohallintoasiat, joten hän vastaa myös yliopiston 
yhteiskunnallista vuorovaikutustehtävää toteuttavan Ruralia-instituutin 
toiminnasta.

Filosofian tohtori Markku Löytönen on kulttuurimaantieteen professo-
ri Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta. Väitöskirjansa hän teki 
vuonna 1985, aiheena postitoimipaikkaverkon kehitys Mikkelin läänissä 
1860–1980. Löytönen on vienyt aktiivisesti tieteen viestiä suurelle yleisölle 
ja hän onkin saanut tieteen popularisoijana useita palkintoja.

Rehtori on nimennyt Ruralia-instituutin johtokuntaan Markku Löytösen 
tilalle varadekaani, professori Heimo Saarikosken 31.12.2009 päätty-
väksi toimikaudeksi.

Uusi Suomen Akatemian rahoittama 
tutkimushanke käynnistyy

Ruralia-instituutin tutkija Minna Mikkola on mukana Suomen Akatemian 
rahoittamassa tutkimuksessa Sustainable Food Education for Self-Efficacy 
Development (SEED) – How to enourage future citizens to act for a 
sustainable society. Tutkimushanketta koordinoi Oulun yliopiston Kasva-
tustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö ja siinä ovat mukana myös 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Helsingin yliopiston 
Soveltavan kasvatustieteen laitos.

Hankkeen tarkoituksena on, että ruokakäyttäytymiseen liittyvät kestä-
vyystaidot kehittyvät koulussa myös kosketuksessa koulun ruokapalvelui-
den, kunnan päättäjien ja elintarvikealan yritysten ja tuottajien kanssa, ei 
vain opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksessa. Oppimisympäristö laa-
jenee näin luokkahuoneesta ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Mikkolan mukaan erilaiset vuorovaikutusverkostot eivät toimi yksiselittei-
sesti kestävyyden suuntaan, vaan “vetoa” ilmenee monien toimijoiden 
vaikutuspiirissä olevissa verkostoissa erilaisiin suuntiin, myös “kestämät-
tömiin” kehitysorientaatioihin. Tutkimuksen tavoitteena onkin näiden 
vuorovaikutusverkostojen tutkimus ja kestävyysorientaation tunnistami-
nen ja sen mahdollinen vahvistaminen yhdessä toimijoiden kanssa. Tutki-
mushankekokonaisuus käynnistyy jo vuoden 2009 alussa, työ Ruraliassa 
käynnistyy vuonna 2010.
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Raportteja

 Juhani Laasanen. Järviseudun ja Kuusiokuntien alueen kylien vetovoimaisuus. Raportteja 34. 78 s. 2008. 12 euroa. 

	Hannu Törmä ja Kaarina Reini. Metsäteollisuuden mahdollisen supistumisen aluetaloudelliset vaikutukset. Raportteja 33. 35 s. 2008. 
12 euroa.

	Sari Iivonen. Ympäristöturpeet ja niiden käyttö. Raportteja 32. 60 s. 2008. Verkkojulkaisu.

Verkkojulkaisut löytyvät osoitteesta www.helsinki.fi/ruralia (Kohdasta: Julkaisut, Raportteja-sarja)

Ruralia järjesti juhlaseminaarit 
yhteistyökumppaneille

Helsingin yliopiston Ruralia-insti-
tuutti juhlisti 20 vuoden taivaltaan 
alueellisissa juhlaseminaareissa 
Mikkelissä ja Seinäjoella. Alueen 
yhteistyökumppaneille pidetyissä 
seminaareissa katsottiin kaksikym-
menvuotisen historian kunniaksi 
eteenpäin.
 Mikkelin yksikkö juhli kahden-
kymmenen vuoden taivaltaan lo-
kakuun lopussa Mikkelissä. Alueen 
yhteistyökumppaneille järjestettiin 
juhlaseminaari ja kekrihenkinen 
illanvietto ohjelmineen. Avaus-
puheenvuoron esitti johtaja, pro-
fessori Pirjo Siiskonen. Hänen 
mukaansa instituutti pystyy nyt 
aikaisempaa paremmin ja vah-
vempana vastaamaan globaalisti 
tunnistettaviin yhteiskunnallisiin 
kehityskulkuihin ja tarpeisiin. 
 Maakuntajohtaja Matti Vii-
alainen pohti puheenvuorossaan 
maakunnan odotuksia Ruralia-
instituutille. Tutkimusjohtaja Tors-
ti Hyyryläinen puolestaan esitteli 
Suomen Akatemian rahoittamaa 
tutkimushanketta New Rural Go-
vernance in Diffused Power Con-
texts. 
 Professori Juha Helenius 
pureutui esityksessään globaalin 
ruokaongelman haasteisiin, ja 
vanhempi tutkija Eliisa Troberg 
tarkasteli osuustoimintaa tulevai-
suuden maaseudun mahdollisuu-
tena. 
 Seminaarissa muistettiin myös 
yksikön henkilökuntaa. Lisäksi juh-
lassa palkittiin 20 vuotta Ruralia-
instituutin johtokunnassa toiminut 
Mikkelin apulaiskaupunginjohtaja 
Eero Kaitainen.
 Kekrihenkinen illanvietto hui-
pentui henkilökunnan toteutta-
maan Ciiscosen Cirppusircuksen 
esitykseen.

myös seinäjoella 
onnistUneet jUhlat

Ruralia-instituutin Seinäjoen yk-
sikkö järjesti juhlaseminaarin 
marraskuun loppupuolella Sei-

näjoella. Kampustalon Seinäjoki-
salissa järjestetyssä tapahtumassa 
alustuksen piti Helsingin yliopiston 
vararehtori Markku Löytönen, 
joka keskittyi puheessaan yliopis-
ton yhteiskunnalliseen vuorovai-
kutukseen Helsingin yliopiston 
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Vararehtori Markku Löytönen (vas.) Helsingin yliopistosta, kehitysjohtaja Leena Perämäki Seinäjoen teknologiakeskukses-
ta, tutkimusjohtaja Juha Alarinta Seinäjoen yliopistokeskuksesta, kehittämisjohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupungista 
ja varajohtaja Pirjo Siiskonen Ruralia-instituutista keskustelivat yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

strategiassa.
 Löytösen mukaan kansainvä-
listyvä Helsingin yliopisto aikoo 
panostaa jatkossakin Seinäjokeen. 
Vararehtori sanoi, että strategia-
luonnoksessa alueyhteistyö on 
osa yliopiston kumppanuuspoli-

tiikkaa.
 Löytösen puheenvuoron jäl-
keen käytiin mielenkiintoinen pa-
neelikeskustelu, jossa yliopiston ja 
yhteiskunnan vuorovaikutus nou-
si pääosaan. Keskustelun jälkeen 
päästiin nauttimaan juhlapöydän 
antimista. 

Mikkelin juhlassa palkittua henkilökuntaa: 20 vuoden palveluksesta palkittiin talouspäällikkö Hanna-Riitta Karttunen 
ja informaatikko Hilkka Aro. Erikoissuunnittelija Marita Leskinen ja tutkimusjohtaja Jouni Kujala saivat Helsingin yli-
opiston 15-vuotisansiolaatat. Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen, tuotekehittäjä Raija Alatalo ja taloussihteeri Susanna 
Björninen puolestaan palkittiin 10 vuoden työurasta instituutissa. Kunniakirjat ja mitalit luovutti Ruralian johtokunnan 
puheenjohtaja, dekaani Jukka Kola yhdessä johtaja Pirjo Siiskosen kanssa. 



Tieteestä tekoja –

20 vuotta yliopistollista maaseudun kehittämistä

www.helsinki.fi/ruralia

Ruralia-instituutti

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston erillislaitos, jonka teh-
tävänä on maaseudun elinolojen ja elinkeinojen edistäminen.

Toiminta instituutissa keskittyy kolmelle osaamisalalle:
 luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet
 maaseutu ja yhteiskunta
 yrittäjyys ja osuustoiminta. 

Ruralia-instituutin tutkimus on monitieteistä ja se kytkeytyy 
maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden kehittämisestä 
nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin.

Instituutti tuottaa osaamisaloillaan yliopisto-opetusta 
 Eco Studies
 Rural Studies
 Co-op Network Studies. 

Instituutin kehittämistoiminta perustuu yliopistolliseen tut-
kimukseen. Ruralia-instituutti luo tutkimuksen ja käytännön 
kokemuksen yhdistämiseen perustuvia uusia toimintamalle-
ja ja innovaatioita. Toiminnallaan Ruralia-instituutti palvelee 
elinkeinoelämää, auttaa yritystoimintaa maaseudulla, edistää 
innovaatiotoimintaa ja tukee aluekehitystä.

Ruralia-instituutin toimintaan kuuluu oleellisena osana myös 
alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Kump-
paneina on sekä Helsingin yliopiston tiedekuntia ja laitoksia että 
muita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, ammattikorkeakouluja, 
kehittäjäorganisaatioita, yrityksiä ja yhteisöjä. 

Ruralia-instituutti   Ruralia-instituutti 
Lönnrotinkatu 7   Kampusranta 9
50100 MIKKELI  60320 SEINÄJOKI 
Puhelin (015) 20231  Puhelin (050) 415 1150
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