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Helsingin yliopiston strategia tuleviksi 
vuosiksi ja sitä konkretisoivat ohjelmat 
ovat viimeistelyvaiheessa. Yliopisto 
haluaa edelleen lujittaa asemaansa maa-
ilman parhaiden tutkimusyliopistojen 
joukossa. Tämän ohella yliopiston uusi 
strategia korostaa yliopiston yhteiskun-
nallista vastuuta ja aktiivista toimimista 
innovaatiojärjestelmän osana. Tutki-
muksen ja opetuksen korkea laatu ovat 
kaiken kivijalka, mutta myös niiden 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vah-
vistamiseksi on tehtävä käytännön toi-
menpiteitä. 

Ehdottoman tärkeää on aktiivisella vuo-
rovaikutuksella varmistaa, että tutkitaan 
ja opetetaan yhteiskunnallisesti tärkeitä 
asioita. Tämä ei kyseenalaista akatee-
mista vapautta. Merkittävä kysymys on 
yleensä myös tieteellisesti kiinnostava 
ja palautteen saaminen tiedeyhteisön 
ulkopuolelta vain raikastaa luovuutta. 
Edellytyksenä kuitenkin on, että vuoro-
vaikutus on jotenkin organisoitua ja tie-
dostettua. On kuitenkin syytä muistaa 
ne lukuisat esimerkit, joissa käytännön 

harppaukset ovat perustuneet aikoinaan 
kovin hyödyttömältä vaikuttaneeseen 
perustutkimukseen.

Myös tutkimustulosten jatkojalostusta ja 
siihen liittyvää työnjakoa on mietittävä 
etukäteen. Yliopiston ei tarvitse tehdä 
kaikkea, mutta viestikapula on annet-
tava jollekin. Akateemiset julkaisut eivät 
viestikapuloiksi lähtökohtaisesti kelpaa 
ja tutkinto-opetus ei yksistään riitä. 
Täytyy olla tavalla tai toisella aktiivinen 
myös täydennyskoulutuksessa ja inno-
vaatioiden alkuvaiheen työstämisessä. 
Helsingin yliopiston tieteenalakirjossa 
erityisesti julkisen sektorin toiminta-
konsepteihin liittyvät innovaatiot ovat 
keskeisessä asemassa. Patenttien suo-
jaan päätyvien teknologisten innovaa-
tioiden osuus lienee vain jäävuoren 
huippu siitä kehittämispotentiaalia sisäl-
tävästä tutkimusvoimasta, joka yliopis-
tossa vuositasolla syntyy. 

Ruralia-instituutin näkökulmasta yli-
opiston uusi strategia on erinomainen. 
Se tarjoaa hyvän kaikupohjan poikkitie-

teelliselle tutkimuslaitokselle, jolla on 
vahva yhteiskunnallisen vuorovaikutuk-
sen kulttuuri ja käytännön osaaminen 
tutkimukseen perustuvien viestikapu-
loiden tarjoamisessa. Instituutin maa-
seutunäkökulmaan keskittyvä profiili on 
vahva ja globaalisti katsottuna kysyntä 
tutkimukseen perustuvalle asiantunte-
mukselle on lähes rajaton. Kaiken toi-
minnan ja myös henkilöstön entistä 
vahvempi kansainvälistyminen onkin 
lähivuosina tärkeimpiä kehittämisen 
tavoitteita. Euroopassa instituutti on jo 
alallaan merkittävä toimija, mutta muilla 
mantereilla kiinnostavaa tekemistä olisi 
vielä paljon enemmän. 

Edellisessä Ruralia-lehdessä esittelimme 
instituutin tieteellistä tutkimusta ja tut-
kimushenkilöstöä. Tässä lehdessä pää-
paino on tutkimuksen viestikapuloilla: 
tutkimukseen perustuvalla innovaatio-
toiminnalla ja täydennyskoulutuksella.

Sami Kurki 
johtaja, professori
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Ruraliaan  
maaseutututkimuksen  
professuuri

tetöiden ohjauksen lisäksi 
antaa opetusta mm. Ruralia-
instituutin järjestämissä Rural 
Studies -verkoston opinto-
jaksoissa. Lisäksi professori 
osallistuu opetukseen Alek-
santeri-instituutissa, Venäjän 
ja Itä-Euroopan tutkimuksen 
tutkijakoulussa sekä sosiaali-
psykologian laitoksella.
 Tutkimuksessa professorin 
tehtävänä on tehdä ja edistää 
vertailevaa yhteiskunnallista 
maaseutututkimusta toisaalta 
Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutin tutkimusohjelman 
mukaisilla aloilla ja toisaalta 
Venäjän ja Itä-Euroopan alu-
eella.

Professori Granberg aloitti 
huhtikuussa Ruralia-instituu-
tin uuden vierailuluentosarjan 
teemalla ”Suomi laman jäl-
keen? Mikä on maakunnan 
tulevaisuus?”. Ensimmäisen 
vierailuluennon pitäjäksi oli 
kutsuttu kaupunkitutkimuk-
seen erikoistunut professori 
Heikki Loikkanen. Profes-
sori Loikkanen on tunnet-
tu taloustieteilijä ja etenkin 
aluetalouden, asumisen ja 
julkistalouden asiantuntija. 
Yleisöluennolle ”Onko kun-
nan palveluilla väliä?” saapui 
24.4.2009 mukavasti väkeä ja 
aiheesta käytiin vilkasta kes-
kustelua. 

Professori Leo Granberg (vas.) oli kutsunut Ruralian Mikkelin yksikön uuden luentosarjan ensimmäiseksi 
vierailuluennon pitäjäksi professori Heikki Loikkasen. Suomi laman jälkeen? Mikä on maakunnan tulevaisuus? 
-luentosarja jatkuu syksyllä. 

Helsingin yliopisto on perus-
tanut yhteiskuntatieteellisen 
maaseutututkimuksen pro-
fessorin viran. Virkaan on 
kutsuttu professori, VTT Leo 
Granberg ajalle 1.3.2009–
31.8.2013. Viran sijoituspaik-
kana on sosiaalipsykologian 
laitos, professorin toimipaik-
kana on em. laitos ja Ruralia-
instituutin Mikkelin yksikkö.
 Professorin viran opetus- 
ja tutkimusalaksi on täsmen-
netty maaseudun ihmisten ja 
yhteisöjen toiminta, vuorovai-
kutus ja hyvinvointi.
 Opetuksessa professorin 
tehtävänä on alan opinnäy-



Yliopistollista kehittämistyötä

teettoman kaukana. – Maaseudun 
rauhallisuus ja luonnon läheisyys 
ovat asioita, joista voi nauttia nyt 
päivittäin, Rantanen toteaa.
 Millainen olisi ihanteellinen ke-
hittämisprojekti? – Jaa-a, riittävästi 
aikaa, riittävästi rahaa, naureskelee 
Rantanen. – Vakavasti puhuen, olisi 
ihanteellista tehdä kehittämispro-
jekti, jossa perusteellisen pohjatut-
kimuksen ja kenttätyön jälkeen loi-
si jotakin kokonaan uutta, jolla olisi 
vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen. 
Tähän toki tähtäämme jo nyt kai-
kissa projekteissamme. Tähän toki 
tähtäämme jo nyt kaikissa projek-
teissamme, päättää Rantanen. 
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yksikön kehittämispääällikkö 
Manu Rantasella on kehit-
tämistyöstä jo pitkä kokemus, 
niin käytännön työstä kuin vir-
kamiehen roolistakin. Erityyp-
pisiä kehittämisprojekteja Ran-
tanen on tehnyt jo 1990-luvun 
alusta alkaen. 

– Eräs mieleenpainuvimmista pro-
jekteista on ollut uuden luontolii-
kuntareitin suunnittelu Kurjenrah-
kan kansallispuistoon, muistelee 
Rantanen. – Tässä projektissa olin 
mukana ensin Raision kaupungin 
puolesta, sitten itse projektin ve-
täjänä. Ennen muuttoa Mikkeliin 
Rantanen oli paikallisen maaseu-
dun kehittämisyhdistyksen, Var-
sin Hyvä ry:n toiminnanjohtajana 
Liedossa. 
 – Kehittämistyöhön on tullut 
vuosien myötä laaja perspektiivi, 
ja asioita osaa katsoa sekä käytän-
nön toteuttajan että rahoittajan 
näkökulmasta, toteaa Rantanen. 
Toimintaryhmätyössä pyrkimykse-
nä oli auttaa hankkeen toteuttajia 
niin, että oikeaa kehittämistyötä 
todella tapahtuu. Samaa tehdään 
nyt yliopiston palveluksessa.
 Yliopistollisen kehittämistyön 
haasteena Rantanen näkee sen, 
miten tutkimustulokset voidaan 
entistä paremmin konkretisoida 
kehittämistyöhön. – Projektin on-
nistumiselle on ensiarvoisen tärke-
ää kaikkien osapuolten yhteistyö, 
tähdentää Rantanen. – Yliopisto 
on mukana tasa-arvoisena kump-
panina alueen toimijoiden kanssa. 
Verkostoitumisen merkitys tulevai-
suudessa korostuu entisestään.
 Kehittämistyössä kohtaa mo-
nenlaisia haasteita. Toiminnan 
tuloksia ei esimerkiksi ole aina 
helppo osoittaa. – Liiketoimin-
nassa on helppo katsoa viivan alle, 
mutta maaseudun kehittämistyös-
sä tulokset saattavat näkyä vasta 
pidemmän ajan kuluttua, muis-
tuttaa Rantanen. Hankkeen tu-
loksena syntyy myös kokemuksia 

Vapaa-ajan asukkaiden palvelukysynnän ja -tarjonnan 
kohtaamista tutkitaan

Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat palvelutarpeet Etelä-Savossa -hankkeen koh-
deryhmänä olivat vapaa-ajan kiinteistöjä Etelä-Savossa omistavat henkilöt. Hankkeessa 
selvitettiin monipuolisesti eri alojen nykyistä ja tulevaa palvelukysyntää. Aineisto koot-
tiin 2 000 vapaa-ajan asukkaalle lähetetyn kyselyn ja 40 haastattelun avulla. Tulosten 
mukaan palveluja aiotaan käyttää tulevaisuudessa yhä enemmän. Erityisesti kulttuuriin, 
mökin huoltoon ja paikalliseen ruokaan liittyvien palvelujen käyttö lisääntyy. Tuloksista 
julkaistiin raportti ”Eteläsavolaisten vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat palvelu-
tarpeet”.  Hanke toteutettiin 1.5.2008–31.3.2009 ja sitä rahoitti Etelä-Savon TE-kes-
kus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Raportti on luettavissa 
Ruralian www-sivuilla osoitteessa www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/raportteja.htm. 

Lisäksi parhaillaan selvitetään eteläsavolaisten yritysten ja yhteisöjen vapaa-ajan asuk-
kaille suunnattua, nykyistä ja kehitteillä olevaa palvelutarjontaa. Selvitys toteutetaan 
Itä-Suomen lääninhallituksen ESR-hankkeena. 

Selvitysten perusteella on tarkoitus aloittaa kehittämisprosessi vapaa-ajan palvelujen 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantamiseksi sekä uusien palvelutuotteiden 
kehittämiseksi.

ja käytäntöjä muille maaseudun 
kehittäjille. 
 Viimeisin kehittämishanke on 
Vapaa-ajan asukkaiden muut-
tuvat palvelutarpeet Etelä-Sa-
vossa (VAPAAL), jota Rantanen on 
tehnyt yhdessä tutkija Vesa Rouhi-
aisen kanssa. – Vapaa-ajan palve-
lujen kysyntä tulevaisuudessa kas-
vaa entisestään, Rantanen kertoo. 
Myös paikallisten ruuan arvostus 
mökkiläisten keskuudessa on nou-
sussa. Mökkiläiset kaipaavat perin-
teisten mökkiläispalvelujen lisäksi 
kulttuuripalveluja. – Vapaa-ajalla 
käydään mielellään esimerkiksi 
konsertissa tai kesäteatterissa, jo-
ten myös niitä palveluja kannattaa 
kehittää, kehottaa Rantanen.

Hankkeessa näkyy hyvin kehit-
tämishankkeen elinkaari: ensin 
tehdään tutkimus, jota jatketaan 
viemällä tutkimuksesta saadut 
tiedot käytäntöön. Näin aluetta 
kehitetään konkreettisesti yhdes-
sä asukkaiden ja muiden toimijoi-
den kanssa. – Rajapinnoilta löytyy 
tutkimusten mukaan uudet inno-
vaatiot, kertoo Rantanen. – Ehkä 
näin käy myös tämän hankkeen 
kanssa.
 Eräänlaisena maaseudun kehit-
tämistyönä voi nähdä myös oman 
maallemuuton vuonna 2008, 
kun Rantasen perhe muutti idyl-
liselle Mikkelin Ihastjärven kylälle. 
Ihastjärvellä on toimiva kyläkoulu, 
eikä kaupungin palvelut ole suh-

Manu Rantanen

 FM
  kehittämispäällikkö
 Ruraliassa vuodesta 2004
  vaimo Marjut myös töissä Mikkelin yliopisto-

keskuksessa
  10-vuotiaat kaksospojat
  harrastuksina kitaransoitto, mökkeily
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Maaseudun  
innovaatioympäristöille  
uudistusehdotuksia 

Tutkimuskirjallisuudessa on esi-
tetty laaja kirjo maaseutumaisten 
alueiden innovaatiotoiminnan 
ongelmia kuten painottuminen 
perinteisiin toimialoihin, heikko 
tutkimus- ja kehittämisinfrastruk-
tuuri sekä vähäiset yrityspalvelut. 
Useat pienet kaupunkiseudut ja 
maaseutualueet ovatkin omin toi-
menpitein lähteneet korjaamaan 
näitä heikkouksia ja alkaneet ke-
hittää paikallisia innovaatioympä-
ristöjä.  
 Ruralia-instituutin Seinäjoen 
yksikkö ja Tampereen yliopiston 
Alueellisen kehittämisen tutkimus-
yksikkö Sente tarkastelevat Etelä-
Pohjanmaan innovaatioympä-
ristöjen kehittämishankkees-
sa, mitä kehittämistoimenpiteitä 
maaseutualueilla on tehty ja mihin 

erityisesti kannattaisi jatkossa kes-
kittyä.  
 Hankkeessa tunnistetaan ja 
kartoitetaan Etelä-Pohjanmaan 
pienten kaupunkiseutujen ja 
maaseudun innovaatioympäris-
töt ja niiden toimijakenttä sekä 
kerätään tietoa kehittämistar-
peista ja hyvistä käytänteistä. Tä-
män lisäksi haetaan esimerkkejä 
muista vastaavista kotimaisista 
ja ulkomaisista tapauksista kehit-
tämisen tueksi. Hankkeen avulla  
myös edistetään Etelä-Pohjanmaan 
innovaatioympäristöjen välistä ver-
kottumista ja sitoutumista yhteisiin 
kehittämistoimenpiteisiin tulevai-
suudessa.
 Projekti tarkastelee innovaa-
tioympäristöjä kolmesta toisiinsa 
sidoksissa olevasta näkökulmasta: 

tava sellaisia instituutioita, orga-
nisaatioita ja yksilöitä, jotka kyke-
nevät pääsemään mukaan näihin 
ei-paikallisiin verkostoihin ja joihin 
nämä ei-paikalliset verkostot voivat 
kiinnittyä, Kolehmainen kertoo. 
 Ruralia-instituutissa työsken-
televän Timo Suutarin mukaan 
innovaatiotoiminnan edellytyksistä 
annettu kuva on usein turhan yk-
sioikoinen ylikorostaessaan muun 
muassa tilallista keskittymistä.
 – Innovaatioprosessien kannal-
ta merkittävää onkin, että uutta 
tietoa voidaan hankkia verkostois-
ta, jolloin kaiken tiedon ja osaa-
misen ei tarvitse olla keskittynyt 
paikkakunnalle. Lisäksi pienet in-
novaatioympäristöt voivat tarjota 
hyviä mahdollisuuksia eri alojen 
väliseen yhteistyöhön, Suutari to-
teaa. 

Teksti Timo Suutari & Pasi Komulainen  | 
Kuva Pasi Komulainen

Innovaatioympäristöjä kehittämässä.  
Jari Kolehmainen (vas.), Olli Ruoko-
lainen ja Timo Suutari tarkastelevat, 
mitä kehittämistoimenpiteitä maa-
seutualueilla on tehty ja mihin kan-
nattaisi keskittyä. 

yksilöiden, kehittäjäorganisaatioi-
den sekä verkostojen dynamiikan 
näkökulmasta. 
 – Kaupunkiseuduille pyritään 
usein rakentamaan kattavat in-
novaatioympäristön kehittämisen 
rakenteet ja palvelut, mutta maa-
seutualueilla olennaisempaa on se, 
miten päästään mukaan erilaisiin 
olemassa oleviin kehittämisen ja 
tiedonhankinnan verkostoihin, 
sanoo Jari Kolehmainen Sen-
testä.
 Kolehmaisen mukaan tämä 
on jopa tuoreempaa ajattelua 
kuin pyrkimys saada kerättyä 
mahdollisimman paljon innovaa-
tioita edistäviä toimintoja tietylle 
maantieteelliselle alueelle.
 – Maaseutualueiden haasteen 
voi tiivistää siten, että siellä on ol-

Knowledge Voucher:  
innovaatioseteli eurooppalaisille 
pk-yrityksille
Teksti Aapo Jumppanen  |  Kuva Pasi Komulainen 

Seinäjoen yliopistokeskus, Helsin-
gin yliopiston Ruralia-instituutti ja 
Seinäjoen teknologiakeskus ovat 
toteuttamassa kansainvälistä Kno-
wledge Voucher -hanketta, joka 
alkaa kesäkuussa 2009. Hankkees-
sa on mukana toimijoita Belgiasta, 
Espanjasta, Hollannista, Italiasta, 
Saksasta ja Suomesta. 
  Projektissa kokeillaan euroop-
palaisten alueiden rajat ylittävää 
innovaatiosetelijärjestelmää, joka 
helpottaa pienten ja keskisuur-
ten eurooppalaisten yritysten 
verkostoitumista yli valtiorajojen 
erilaisten asiantuntija- ja kehit-
tämisorganisaatioiden kanssa. 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena 

on parantaa eurooppalaisten inno-
vaatiosetelijärjestelmien arviointi-
menetelmiä sekä kehittää edelleen 
Euroopan unionissa jo käytössä 
olevia innovaatiosetelijärjestelmiä. 
Hankkeen tavoitteiden saavutta-
miseksi kultakin mukana olevalta 
eurooppalaiselta alueelta valitaan 
viisi pilottiyritystä, jotka saavat 
käyttöönsä 5000 euron arvoisen 
innovaatiosetelin. Setelin saami-
nen edellyttää valituilta yrityksiltä 
2500 euron omarahoitusosuutta.
Setelin käyttöä seurataan hank-
keen aikana tiiviisti. Erityisesti 
setelin käytettävyyttä ja hyödylli-
syyttä rajat ylittävien innovaatio-
palveluiden ostamisessa tullaan 

alueilla. Innovaatioseteli on myös 
oiva tapa tiivistä tutkimuslaitos-
ten sekä yrityspalveluyritysten ja 
pk-yritysten välistä yhteistyötä. 
 Helsingin ylipiston Ruralia-ins-
tituutin ja Seinäjoen teknologia-
keskuksen työnjako hankkeessa 
on selkeä. Teknologiakeskus vas-
taa pilottiyritysten valinnasta ja 
innovaatiosetelien käytännönjär-
jestelyistä, kun taas Ruralia-insti-
tuutin tehtävänä on ennen kaikkea 
kerätä tietoa ja raportoida setelin 
käyttöön liittyvistä kokemuksista. 
Seinäjoen yliopistokeskuksen teh-
tävänä hankkeessa on tukea sen 
toteuttamista innovaatioverkosto-
jensa avulla.  

arvioimaan tarkoin hankkeen 
aikana.  Käytännössä innovaatio-
seteli toimii siten, että pienet ja 
keskisuuret yritykset voivat ostaa 
sen avulla suoraan konsultointi- tai 
tutkimuspalveluita asiantuntija- ja 
kehittämisorganisaatioilta hank-
keessa mukana olevien valtioiden 
rajojen sisältä.
  Innovaatiosetelien alueellisessa 
ja kansallisessa kehittämistyössä 
tiivisti mukana olevan Seinäjoen 
teknologiakeskuksen projektipääl-
likön Anssi Uiton mukaan sete-
leiden avulla voidaan kannustaa 
pk-yrityksiä kasvuun ja innovaatio-
palveluiden käyttöön sekä tukea 
uuden liiketoiminnan syntymistä 

Knowledge Voucher -hankkeessa mu-
kana oleva Aapo Jumppanen Ruralia-
instituutin Seinäjoen yksiköstä tutkii in-
novaatiosetelijärjestelmää. Jumppasen 
valtio-opin väitöskirja tarkastettiin 30. 
toukokuuta Jyväskylän yliopistossa.
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Keskeisessä roolissa ovat neuvoji-
en, viljelijöiden ja muiden asian-
tuntijoiden muodostamat teema-
ryhmät, jotka suunnittelevat hank-
keen käytännön toimintaa. Samat 
ryhmät myös kehittävät viestintää, 
tekevät materiaaleja ja järjestävät 
koulutusta. Teemaryhmät toimivat 
pääasiassa verkon välityksellä.

Tiivistettyä tietoa 
käytännön tueksi

Hankkeen keskeinen tehtävä on 
jalostaa luomutietoa käyttökel-
poiseen ja helposti saavutettavaan 
muotoon. Esimerkiksi tutkimuksis-
ta tehdään tiivistelmiä, joihin lin-
kitetään alkuperäiset tekstit sekä 
muuta oheistietoa.
 – Verkkoon tuotetaan myös 
monimuotoista materiaalia koke-
neiden viljelijöiden hyvistä viljely-
käytännöistä, toteaa erikoissuun-
nittelija Harri Hakala. – Hyviksi 
havaitut käytännöt esimerkkitiloil-
ta helpottavat uuden tiedon oppi-
mista ja soveltamista käytäntöön.

Luomutietoa uudella
toimintamallilla
Luomuviljelijän toimintaympäristö muuttuu ja uutta tietoa tulee nopeasti. Eri puolilla maata asuville 
ja tilan arkeen sitoutuneille viljelijöille kouluttautuminen voi olla vaikeaa. Myös luomuneuvojien 
aika on tiukalla eikä oman osaamisen laaja-alainen ylläpito ja kehittäminen ole helppoa.

Tilanteeseen on etsittävä ratkaisuja 
uusista toimintatavoista. Ruralia-
instituutin Luomutietoa uudel-
la toimintamallilla -hankkeessa 
Mikkelissä työskennellään verkos-
toitumisen ja uusien viestintävä-
lineiden ja toimintatapojen käyt-
töönoton avulla.

Uudenlaista viestintää

Hankkeessa kehitetään internetiä 
hyödyntävää uudenlaista viestintää 
ja koulutusta. Erityisenä tavoittee-
na on kehittää uusia toimintata-
poja ja menetelmiä, jotka tukevat 
alan osaamista ja asiantuntijuutta 
myös hankkeen jälkeen. Uusien 
viestintävälineiden avulla palvel-
laan luomuviljelijöitä ja luomualan 
kehittämistä.
 – Hankkeessa muokattu tieto 
laitetaan kaikkien ulottuville inter-
netiin, kertoo erikoissuunnittelija 
Jukka Rajala. – Näin olemassa 
olevan tiedon saavutettavuus ja 
löydettävyys paranevat sekä tie-
don omaksuminen helpottuvat.

Materiaalituotanto ja koulutukset 
käsittelevät kestävälle maatalou-
delle ja luomumaataloudelle tär-
keitä aiheita, kuten kasvinviljelyä, 
kotieläintuotantoa, energiatehok-
kuutta ja markkinointia.
 Eniten materiaalia tuotetaan 
alkutuotannon kehittämisen tu-
eksi. Hanke välittää kuitenkin 
ajankohtaista tietoa koko luomu-
alasta ja tarjoaa tietoa myös yleisen 
luomukeskustelun tueksi. – Keskei-
simpiä elintarvikeketjuja käsitellään 
kokonaisuuksina alusta loppuun, 
muistuttaa tutkimusjohtaja Jouni 
Kujala.
 Viljelijät hyötyvät hankkeesta 
monella eri tasolla. Viljelijä voi 
esimerkiksi osallistua hankkeen 
tuottamalle kurssille, jossa hyö-
dynnetään verkkoon tuotettuja 
oppimateriaaleja ja uudenlaisia 
osaamisen kehittämisen toimin-
tatapoja. Viljelijöillä on myös 
mahdollisuus päästä hankkeessa 
luotavan tietoverkon kautta osaksi 
asiantuntijaverkostoa. 

Erikoissuunnittelijat Harri Hakala ja Jukka Rajala etsivät uusia ratkaisuja tuottaa luomutietoa. 

Luomutietoa 
uudella  
toimintamallilla

  2009 – 2013

  Jalostaa luomutietoa käyttö-
kelpoiseen ja helposti saavu-
tettavaan muotoon.

  Työvälineinä verkostoitumi-
nen ja uusien viestintäväli-
neiden ja toimintatapojen 
käyttöönotto.

  Tarkoitettu sekä toimintaan-
sa kehittäville luomuviljeli-
jöille että luomuun siirtyvil-
le. Lisäksi hanke tutustuttaa 
luomumenetelmiin niistä 
kiinnostuneita tavanomaisia 
viljelijöitä.

  Osatoteuttajana Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskes-
kus MTT.

  Yhteistyökumppaneina Pro-
Agria Maaseutukeskusten 
luomuneuvojat, Luomuliit-
to, Ruokatieto/Luomu sekä 
monet muut luomuketjun 
toimijat ja eri kehittämis-
hankkeet.

 Rahoittajina EU:n Manner-
Suomen Maaseudun kehit-
tämisohjelmasta 2007-2013 
ja MMM.

e-Ruralnet -hanke 

 alkoi vuoden 2008 lopulla, päättyy marraskuussa 2011

 osarahoittaja Life Long Learning -ohjelman Leonardo da Vinci -alaohjelma

 johtaa Euracademy Association

 suomalainen partneri Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikkö

 vastuuhenkilö koulutuskoordinaattori Pia Kattelus, email pia.kattelus@helsinki.fi

Uusia muotoja virtuaaliopiskelulle 
maaseutualueilla  

Suomen halutaan kulkevan kehi-
tyksen kärjessä tietotekniikan hy-
väksikäytössä ja soveltamisessa. 
e-Ruralnet -hankkeessa tarkas-
tellaan virtuaaliopiskelun mahdol-
lisuuksia sekä tarjonnan ja toteu-
tuksen uusia muotoja erityisesti 
maaseutualueiden näkökulmasta. 
  – e-Ruralnet -hanke jatkaa sii-
tä mihin vuonna 2007 päättynyt 
Euracademy Observatory pääsi, 
hankkeen vastuuhenkilö koulu-
tuskoordinaattori Pia Kattelus 
kertoo.
 Virtuaaliopiskelu eri muodois-
saan ei sinänsä ole ratkaisu kaikkiin 
elinikäisen oppimisen haasteisiin. 

Monipuolisesti ja oivaltavasti tar-
jottuna ja hyödynnettynä se kui-
tenkin mahdollistaa kaikenikäisille 
opiskelijoille kiinnostavan ja koulu-
tustarpeita vastaavan koulutuksen 
tavoittamisen nykyistä paremmin. 
 Osaamistason ylläpitäminen 
ja päivittäminen ovat keskeinen 
menestystekijä niin yksittäisille 
työntekijöille kuin kokonaisille 
yrityksillekin - riippumatta niiden 
sijainnista. Euracademy Observa-
toryn tulosten mukaan yhteisinä 
eurooppalaisina haasteina virtuaa-
liopiskelulle olivat etenkin maaseu-
tualueilla infrastruktuurin puut-
teet, tarjonnan ja markkinoinnin 

toteutuksen innovatiivisuus ja 
luovuus.
 – Myös sellaisia virtuaaliope-
tuksen toteutuksia esitellään, 
missä tietokonetta ja internetiä ei 
käytetä lainkaan tai ne ovat vain 
yksi osa etäopiskelun välineistöä, 
Kattelus sanoo.
 Hankkeen puitteissa pyritään 
kurkistamaan myös virtuaaliope-
tuksen tulevaisuuteen ja tarkaste-
lemaan erilaisia opetusmenetelmiä 
ja pedagogisia lähestymistapoja. 
Hankkeessa tehdään virtuaalises-
ti tarjottua koulutusta etsivälle 
aikuisopiskelijalle myös pelimuo-
toinen työkalu, jolla voi sekä kar-
toittaa koulutustarpeita että etsiä 
koulutusta.
 – e-Ruralnetin partneriaatti 
muodostuu 11 maasta ja 13 or-
ganisaatiosta, mutta hankkeen 
aikana verkostoa laajennetaan, 
joten teemasta kiinnostuneet 
koulutuksen tarjoajat sekä järjes-
töjen ja organisaatioiden toimijat 
ovat tervetulleita osallistumaan eri 
toimintoihin ja vaikuttamaan hank-
keen kulkuun, Kattelus jatkaa. 

kohdentumattomuus sekä opiske-
lijoiden motivoitumattomuus vir-
tuaaliopiskelun mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen. 
 – e-Ruralnetissa seurataan 11 
Euroopan maassa tehtävien kar-
toitusten avulla maaseutualueilla 
toimivien yritysten koulutustarpei-
ta ja niihin vastaamisen mahdolli-
suuksia virtuaaliopiskelun keinoin, 
Kattelus kertoo.

Tarkastelussa 
innovatiivisuus

– e-Ruralnetin uusina tarkastelun 
kohteina ovat virtuaaliopiskelun 

Ei elämää ilman opiskelua. e-Rural-
net -hankkeen vastuuhenkilön Pia 
Katteluksen mukaan hanke jatkaa 
siitä mihin Euracademy Observato-
ry pääsi.

Teksti Pia Kattelus | 
Kuva Pasi Komulainen
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Muuttuvat paikat – avoimet foorumit – elävät kylät
Kehittäminen on uuden luomista 
jotta selviytyisi. Jatkuva kulttuuri-
nen muutos haastaa meidät sekä 
persoonina että yhteisöinä. Olem-
me riippuvaisia ja kytkeytyneitä 
tähän muutokseen, joka etenee, 
huolimatta siitä olemmeko sitä itse 
tekemässä. 
 Luovuus on muutoksentekijän 
asenne. Kulttuurisen evoluutiossa 
ne yhteisöt, jotka torjuvat välttä-
mättömän muutoksen, joutuvat 
kohtaamaan loppunsa. Yhteisöt 
romahtavat, kuten professori Jared 
Diamond toteaa. Hänen Romah-
dus -nimisen teoksensa (Diamond 
2005) alaotsikko kuuluu: Miten 
yhteiskunnat päättävät tuhoutua 
tai menestyä. Hänen mukaansa 
yhteisöillä on valinnan mahdolli-
suus: ne voivat toimia viisaasti tai 
typerästi. Kiintoisa kysymys onkin: 
miksi yhteisöt niin usein valitsevat 
polkuja, joiden ne tietävät johta-
van tuhoon. Miksi viisas valinta on 
niin vaikea tehdä?
 Osataanko esimerkiksi maa-
seudun yhteisöissä tehdä oikeita 
valintoja? Tiedetäänkö siellä, mi-
ten maaseutua pitäisi kehittää tai 
mikä olisi parasta esimerkiksi oman 
kylän kannalta, jotta se vielä 50 
vuoden kuluttua olisi elinvoimai-

nen. Usein ajatellaan, että kylä, 
jossa ei ole pysyviä asukkaita on 
entinen kylä(yhteisö). Mielen ky-
länä yhteisö voi jatkaa elämään-
sä pitkäänkin esimerkiksi sieltä 
muuttaneiden ihmisten ajatuk-
sissa. Kylästä voi myös tulla yksi 
pistäytymismaaseudun paikoista, 
kuten professori Pertti Rannikko 
kylien muutosta luonnehtii. Dia-
mondin kirjan ajatusta seuraten 
voi kuitenkin kysyä, ollaanko ky-
lissä valmiita muutoksiin, jotka tur-
vaisivat yhteisön elinvoiman. Onko 
itsestään selvää, että maaseudun 
paikallisyhteisöihin halutaan uusia 
ihmisiä tai uudenlaista yhteisölli-
syyttä. Pidetäänkö nykytilaa niin 
pyhänä, että muutos torjutaan.
 Historiallinen tarkastelu osoit-
taa, että suomalainen maaseutu 
ja sen kylät muuttuvat väistämät-
tä osana yhteiskunnan kehitystä. 
Vielä 1800-luvulla kylämme olivat 
hyvin itsellisiä yhteisöjä, ikään kuin 
pienoisyhteiskuntia, jotka kykeni-
vät tuottamaan lähes kaikki elämi-
sen edellytykset yhteisönsä jäsenil-
le. Sukuun perustuva solidaarisuus 
oli vahva ja maatalouteen perustu-
va työnjako lujitti paikkaan sidot-
tua yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. 
Maataloustyö vaati joukolla teke-
mistä.

Esimerkiksi suomalaisen talkoope-
rinteen syvät juuret ovat tuon ajan 
yhdessä tekemisen kollektiivisessa 
muistissa. Sadonkorjuun aika oli 
yhteistyön juhlaa. Talkoot liittyivät 
siihen oleellisesti. Ei yksin työ, vaan 
myös ilonpito, kuten Kustaa Vilku-
na ajan hengen ilmaisi. Työn päät-
teeksi juhlittiin: syötiin, juotiin ja 
tanssittiin. Nuorten miesten kyvyk-
kyyttä voitiin talkootapahtumissa 
arvioida sekä työ- että tanssitai-
tojen osalta. Moni rakkaus syttyi 
talkoiden luoman yhteisöllisyyden 
lämmössä.
 Noista ajoista evoluution ku-
lun juonteena on ollut paikallisen 
yhteisön avautuminen moniin 
suuntiin ja uusiin merkityksiin. Yh-
teiskunnan tuotantotavan muutos 
on irrottanut kyläyhteisön maasta. 
Enää ei synny paikalliseen tuotan-
toon perustuvaa tarvetta koota 
yhteistyötä kyläläisten kesken. 
1900-luvun alkupuolelta myös tek-
nologia tunkeutui yhä totaalisem-
min myös paikallisyhteisöihin ja sen 
myötä ihmisten mahdollisuudet 
sekä liikkua että kommunikoida 
oman kylän rajojen ulkopuolelle 
ovat lisääntyneet. Rautatie, tele-
fooni, puimakone ja polkupyörä: 
siinä esimerkkejä tulevaisuuden 
tekemisen työkaluista.

Polkupyörä, tuo maailmanhistorian 
hienoimpiin kuuluva keksintö, teki 
mahdolliseksi sujauttaa naapuri-
kylän tansseihin. Hevosen korvasi 
traktori ja polkupyörän mopot, 
moottoripyörät ja lopulta autot. 
Ympäristö itki, mutta nuoriso naut-
ti. Nämä teknologiset innovaatiot 
ovat osaltaan pelastaneet geeni-
perimämme sisäsiittoisuudelta.
 Kyläyhteisöjen, kuten kaikkien 
muidenkin sosiaalisten yhteisöjen, 
kohtalona on ollut joutua kohtaa-
maan jatkuva muutos, jossa niin 
monien asioiden hallinta on hävin-
nyt omien käsien ulottuvilta. Kylän 
menettäessä mahdollisuuden tar-
jota nuorille työtä he lähtivät maa-
ilmalle. Suku hajosi ja muuttui kiin-
teästä lähiyhteisöstä laajemmaksi 
ja löyhemmäksi verkostoksi. 
 Pääosaa kylissä asuvista ihmi-
sistä käy nykyisin kylän ulkopuo-
lella töissä. Tietotyöläiset voivat 
työskennellä jo maailmankylässä. 
1990-luvulle syntynyt nuoriso 
kasvoi sähköisen kommunikoin-
nin maailmaan. Heille internetin 
välityksellä pidettävä yhteyden-
pito voi olla jopa luontevampaa 
kuin kylän baarissa tapahtuva ru-
pattelu. Siinä missä ennen pääsi 
polkupyörällä naapurikylään, tä-
män päivän treffipalstat kattavat 

koko maailman. Suomalaista gee-
niperimää rikastetaan etsimällä 
”sitä oikeata” netin kautta. Tämä 
kehitysvaihe tuntuu vanhemmista 
sukupolvista ehkä käsittämättö-
mältä tai jopa uhkaavalta. Usein 
torjuva asenne perustuu yksinker-
taisesti tietämättömyyteen ja siitä 
seuraavaan muutoksen pelkoon 
– toki myönnän itsekin – myös 
aitoon huoleen oman jälkipolven 
tulevaisuudesta.
 Paikalla on kaikesta huolimatta 
edelleen merkitystä. Paikan merki-
tys ja sitoutuminen paikkaan ovat 
kuitenkin muuttuneet. Muutoksen 
kieltämisen sijaan meidän olisi 
hyödyllistä yrittää ymmärtää tuon 
muutoksen luonnetta. Kaikkea ei 
tietysti pidä hyväksyä eikä hävittää 
edistyksen nimissä. Mutta väistä-
mätöntä vastaan ei myöskään ole 
viisasta taistella. 
 Nykyihmisellä ei enää ole vain 
yhtä asiaa, aatetta – tai paikkaa – 
johon hän kiinnittyy. Elämme kes-
kellä äärimmäisen runsasta mer-
kitysmaailmaa, jossa ihmisillä on 
periaatteessa lukemattomia mah-
dollisuuksia löytää itselleen kiin-
nostavia asioita ja rakentaa omat 
tarinansa niiden kautta. Sidokset 
ovat kevyempiä ja joustavampia 

kuin ennen. Viitekehyksenä voi olla 
esimerkiksi oma elämäntilanne, 
harrastus tai vain yksinkertaisesti 
ajankohtainen innostus. Ihmiset 
saavat solidaarisuuden kokemuksia 
keskustelemalla yhteisesti kiinnos-
tavista asioista tai ongelmista. He 
voivat liikkua verkosta ja yhteisöstä 
toiseen. Verkon keskustelublogit 
ovat täynnä liikkuvia toimijoita ja 
moniäänistä puhetta. 
 Tärkeätä on tietysti myös ihan 
konkreettisesti tavata ihmisiä, jot-
ka ovat kiinnostuneita samoista 
asioista: vanhoista autoista, pos-
timerkeistä, virkkaamisesta, kis-
soista tai kuuteista. Kiinnostuksen 
kohteita on rajattomasti. Tällaiset 
yhteydet voivat tietyssä elämän-
vaiheessa luoda äärimmäisen tär-
keitä sosiaalisia kontakteja, joita 
eivät enää rajoita maantieteelliset 
rajat.
 Kylän merkitys ihmisten elä-
mässä on muuttunut. Kylä voi olla 
edelleen tärkeä paikka, mutta se 
on sitä varmasti hyvin eri tavoilla 
eri ihmisille. Tärkeätä olisikin löytää 
uusia foorumeja, joissa voitaisiin 
keskustella näistä merkityksistä ja 
sitä kautta myös kylän kehittämi-
sen tulevaisuudesta. 
 Kehittämisen menetelmien on-
kin seurattava aikaansa ja työta-

pojen on hakeuduttava niille foo-
rumeille, joissa voidaan paremmin 
tavoittaa modernin yhteiskunnan 
toimijoiden äänet ja keskustelut. 
Tämä tarkoittaa ensinnäkin uuden-
laisen avoimuuden hyväksymistä. 
Avoimuus on uusien sosiaalisten 
medioiden ydinarvo. Vain avoimis-
ta foorumeista voi tulla riittävän 
moniäänisiä. Moniääninen keskus-
teluympäristö voi luoda sellaisen 
rikastavan vuorovaikutuksen tilan, 
joka kiinnostaa ja vetää ihmisiä 
puoleensa.
 Paikallisen kehittämisen väli-
neitä on uudistettava. Esimerkiksi 
perinteisillä tavoilla tehdyt kylä-
suunnitelmat eivät vastaa tämän 
päivän haasteisiin. Liian staattisina 
ne ”happanevat hyllyihin ja viimei-
nen käyttöpäivä” tulee armotta 
vastaan. Yksittäisten suunnitel-
mien kirjoittamisen ja kokoamisen 
sijaan olisi edettävä kohti jousta-
vampia ja vuorovaikutteisempia 
menettelytapoja, joissa jatkuvasti 
ja avoimesti haetaan ja vertaillaan 
ideoita sekä kootaan resursseja 
tärkeiksi koettujen asioiden taak-
se. 
 Ruralia-instituutti on kumppa-
nina mukana uusien menetelmien 
kehittämisessä. Aktiivinen rooli 
paikallisten kehittäjäyhteisöjen uu-

distumisessa on käytännössä mm. 
kehittämisen verkkotyökalujen ra-
kentamista ja niiden toimivuuden 
tutkimista. Tällaista tehdään par-
haillaan mm. Mikkelin kaupungin 
alueella. Myös paikallisen toimin-
taryhmätyön ja siihen kytkeytyvän 
Leader-metodin kehittämisessä 
uusilla verkkotyökaluilla tulee ole-
maan merkitystä. Parhaillaan on 
käynnistymässä prosessi, jossa yli 
10 vuoden kokemusta toiminta-
ryhmätyöstä pyritään kääntämään 
oppivan verkkoyhteisön kautta pa-
remmaksi tavaksi tehdä paikallista 
kehittämistyötä. Tuo foorumi on 
avoin kaikille asiasta kiinnostuneil-
le. 
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Mikkelin kaupungin alueella toimiva maaseutukaupungin kehittämisen verkkoyhteisö toimii osoitteessa www.makami.ning.com. Valtakunnallisen Leader-metodin ja toimintaryhmätyön kehittämiseen keskittyvä verkkoyhteisö löytyy sivuilta www.leadermetodi.ning.com.

HT, aluetieteen dosentti Torsti Hyy-
ryläinen toimii Ruralia-instituutin 
Mikkelin yksikössä Maaseutu ja yh-
teiskunta –osaamisalan tutkimusjoh-
tajana. 
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TUKI –  Tutkimuksesta kilpailukykyä 
elintarvikeketjun yrityksille

Tutkimus ja tutkimustiedon käyttö elintarvikeketjun toiminnan 
kehittämisessä on toistaiseksi vähän käytetty keino. Etelä-Savon 
elintarvikeketjussa toimivat yritykset voivat jatkossa hyödyntää 
entistä johdonmukaisemmin tutkimusta toimintansa kehittämi-
sen osana.

Nykyisessä tilanteessa myös elintarvikeketjussa toimivien yritysten toi-
mintaympäristö on muutoksessa. Alkutuotannon, jalostuksen, kaupan ja 
ravitsemuspalveluyritysten on sopeuduttava uuteen toimintaympäristöön 
ja lisättävä muutosvalmiuttaan. Alueella tarjolla oleva tutkimustieto ja 
-taito eivät välttämättä kohtaa yritysten osaamistarpeita. 
 Tutkimuksesta kilpailukykyä – TUKI -hanke kehittää tilanteen 
ratkaisuksi uudenlaista toimintamallia kolmen hanketoimijan yhteisvoi-
min. Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön lisäksi hankkeessa ovat mukana 
Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskus MTT:n Mikkelin yksiköt.
 – TUKI-hankkeessa tavoitteena on löytää yrittäjämäinen toimintatapa 
tutkimusyhteistyön aloittamiseen, kertoo hankkeen koordinaattori, MMT 
Sari Iivonen Ruralia-instituutista. Instituutin vastuulla ovat yrityskäynnit, 
joilla kartoitetaan yritysten tutkimus- ja tuotekehittämistarpeita. Ratkai-
suja näihin tarpeisiin etsitään yhteisvoimin.
 – Tutkimusyhteistyön aloittaminen on haasteellista sekä yrittäjälle että 
tutkimuslaitokselle, toteaa Iivonen. Hankkeessa pyritään kartoittamaan 
osapuolten kokemuksia ja käsityksiä tutkimusyhteistyöstä sekä toiveita 
yhteistyön toteuttamiselle. Tutkijoiden ja yrittäjien välistä vuorovaikutusta 
analysoimalla pyritään kehittämään parempia toimintatapoja tutkimus-
yhteistyön onnistumiseksi.
 Eräs mahdollisuus uudeksi toimintatavaksi alueella ovat ns. innovaa-
tiosessiot. Innovaatiosessioihin kutsutaan alueen yritysten ja tutkimuslai-
tosten edustajien lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita. Sessioissa yritysten 
tarpeista lähteviä tutkimusongelmia käydään läpi erilaisten näkökulmien 
avulla, ja niissä etsitään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja tieteidenvälisiltä 
rajapinnoilta.
 – Alueen yritysten kilpailukykyä pystytään hankkeen avulla entises-
tään parantamaan, uskoo Iivonen. – Myös Ruralian valmiudet kehittää 
yritysten toimintaa parantuvat. Hankkeen avulla saamme selville, missä 
olemme olleet hyviä ja missä on vielä kehittämisen varaa. 
 Kehitettävän toimintamallin toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan 
ja sitä kehitetään edelleen, jotta alueen yritysten tarpeisiin pystytään 
vastaamaan entistä paremmin. – Tavoitteena on luoda toimintamalli, 
jota tulevaisuudessa voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla, toteaa 
Sari Iivonen. 

Tutkimusryhmään kuuluvat Marjo Särkkä-Tirkkonen (Ruralia-instituutti), 
Sari Iivonen (Ruralia-instituutti), professori Paula Kyrö (Helsingin kauppa-
korkeakoulu, Pienyrityskeskus), Mia Kuisma (MTT Mikkeli) ja Sinikka Mynt-
tinen (Pienyrityskeskus). Kuvasta puuttuvat MTT Mikkelin Helena Kahiluoto 
ja Marjo Knuuttila.

Tutkimuksen teoriataustasta nousevat esiin innovatiivinen miljöö ja sosiaa-
lisen pääoman eri ulottuvuudet. 
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Tutkimuksesta kilpailukykyä – TUKI 1.9.2008–31.12.2010

		Hanketta koordinoi Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö

		Hanketoimijoina lisäksi Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n Mikkelin yksiköt

	Hanketta rahoittaa Itä-Suomen lääninhallitus Euroopan unionin sosiaalirahastosta

Erinomaista 
ekomaakunnasta

Elintarvikealan kehittämisen lähtökohtana on alan yrittäjien tar-
peisiin vastaaminen ja alan kehittäminen yliopistollisen osaamisen 
avulla. Etelä-Savossa elintarvikealan kehittämisessä on aloitettu 
ohjelmapohjainen kehittämistyö yhdessä alan yrittäjien kans-
sa.

Etelä-Savon elintarvikealan kehittämisen ohjelmatyötä koordinoi Elintarvi-
kealan osaamiskeskus Ekoneum, johon myös Ruralia-instituutin Mikkelin 
yksikkö kuuluu. Kehittämisohjelman visio on Ekomaakunta tarjoaa reilua 
ruokaa luovasti erikoistuen. Ohjelman viisi strategista tavoitetta ovat 

	palvelutuotteistaminen, 
	lähituotannon toimintamallien kehittäminen, 
	kestävyyden vahvistaminen ja kannattavuuden parantaminen, 
	yritysten jatkuvuuden turvaaminen sekä 
	osaamisen turvaaminen.

Yrityksistä, rahoittajista, ammattikeittiöistä, oppilaitoksista ja kehittäjistä 
koostuva Etelä-Savon elintarvikealan maakuntaryhmä seuraa elintarvike-
yrittäjyyden edistymistä maakunnassa. Kala-alan keskustelutilaisuudessa 
19.2.2009 tarkasteltiin keinoja parantaa järvikalan saatavuutta. Maail-
manlaajuisesti harvinaisella järvialueella, Saimaalla, kalaketjun kehittä-
minen tarjoaa valtavat mahdollisuudet kalanjalostusyrittäjille, kalastajille, 
matkailulle, ammattikeittiöille ja kuluttajille.
 
Kesäkuussa 2009 toteutettavassa kauppakampanjassa tehdään tunne-
tuksi eteläsavolaista lähiruokaa alueen S-ryhmän kaupoissa. Samassa yh-
teydessä lanseerataan eteläsavolaisille elintarvikkeille suunniteltu brändi, 
jonka avulla tuotteiden ainutlaatuisuutta tuodaan esille sekä paikallisille 
kuluttajille että alueen loma-asukkaille ja matkailijoille.

Kehittämisohjelmasta saatujen hyvien kokemusten myötä Etelä-Savossa 
on nyt aloitettu myös elintarviketutkimuksen strategiatyö. Strategia suun-
tautuu alueelle tärkeiden tuotantomuotojen – liha, vihannekset, maito, 
marjat, kala, luonnontuotteet, yrtit – tutkimukseen. Tätäkin teematyötä 
koordinoi Ekoneum, ja strategia on tarkoitus julkistaa tammikuussa 2010. 
Ruralian  tutkimuksellisia vahvuuksia strategiassa ovat luomuelintarvike-
teknologia, ruokaketjut ja kuluttajakäyttäytyminen sekä kansainväliset 
tutkijakontaktit. 

Mikkelin yksikön iloinen elintarvikealan kehittäjäryhmä: projektipäällikkö Sari 
Mäkinen-Hankamäki (vas.), erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen, pro-
jektipäällikkö Birgitta Partanen, tuotekehittäjä Raija Alatalo, projektiassistentti 
Riina Tuominen, kehittämispäällikkö Hanna-Maija Väisänen, suunnittelija Sari 
Iivonen ja projektipäällikkö Anne Piirainen. Kuvasta puuttuu projektisihteeri 
Riitta Halonen.

Elintarvikealan kehittämis-
hankkeita Mikkelin yksikössä

Etelä-Savon elintarvikeosaamiskeskus Ekoneum tarjoaa 
ratkaisumahdollisuuksia luomu- ja elintarvikeyritysten vil-
jely- ja tuotantoteknologisiin, tuotekehityksellisiin, laadullisiin, 
logistisiin ja markkinoinnillisiin ongelmiin. Ekoneumissa ovat 
jäseninä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskus Mikkeli ja Mikkelin ammat-
tikorkeakoulu. Ekoneumin ohjelmatyö on saanut rahoitusta 
Mikkelin seudun aluekeskusohjelmasta.

 
ILME – Etelä-savon pk-elintarvikeyritysten imagon paran-
taminen -hanke kehittää alueen elintarviketuotteiden imagoa 
ja imagotyötä. Samalla edistetään lähi- ja luomutuotteiden 
menekkiä. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon TE-keskus Euroo-
pan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

 
Tiedolla ja taidolla tavoitteisiin -valmennusohjelma sisäl-
tää maatalous-, elintarvike- ja luonnontuotesektorien yrityk-
selle erilliset valmennukset yritystoiminnan kehittämiseksi. 
Valmennusohjelmassa on mukana alkutuottajia, pk-elintarvi-
keyrittäjiä, käsityöyrittäjiä, luontoyrittäjiä ja matkailuyrityksiä. 
Valmennusohjelma saa rahoitusta Etelä-Savon TE-keskuk-
sen kautta Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahastosta. 
 
Vihannesketjun kehittäminen – VIKKE -hankkeessa kehite-
tään monipuolisesti vihannestuotantoa vastaamaan kansain-
välisen GlobalGAP-laatujärjestelmän vaatimuksia. Hanke on 
Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön ja MTT Mikkelin yhdessä 
toteuttama hanke, jota Ruralia-instituutti hallinnoi. Rahoitusta 
hanke saa Etelä-Savon TE-keskukselta Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Teksti ja kuva Anne Hytönen 
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Vihreä väylä  
rakentuu  
korkeakoulujen 
yhteistyönä

Helsingin yliopiston Ruralia-insti-
tuutin Seinäjoen yksikössä käyn-
nistyi kuluvan vuoden alusta Vihreä 
väylä – Työelämälähtöinen opin-
topolkumalli -hanke, joka pyrkii 
vastaamaan maatalous-metsäalan 
osaamistarpeisiin kehittämällä kor-
keakouluopintojen työelämäyhte-
yksiä. Hankkeessa muun muassa 
rakennetaan alueellisia opintopol-
kumalleja, joissa yhdistyvät työelä-
mälähtöiset opintosisällöt ja oppi-
misympäristöt, tehdään alueellisten 
osaamistarpeiden ennakointityötä 
ja tuetaan korkeakoulutuksen ope-
tussuunnitelmatyötä.
 Vihreän väylän tavoitteena on 
rakentaa alueelle maatalous-metsä-
alan ”vihreä väylä” korkeakoulujen 
alakohtaisen ja alueellisen yhteis-

työverkoston avulla, tukea alalla 
toimivien jatko-opintohalukkuutta 
ja vastata siten työelämän kasvaviin 
osaamistarpeisiin. 
 Esimakua alueellisten opinto-
polkujen suunnittelusta on saatu jo 
Agrologista agronomiksi –opin-
topolkujen toteuttamisen myötä. 
Ruralia-instituutti on viime keväästä 
lähtien tuonut alueelle yhteistyös-
sä Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston 
kanssa Helsingin yliopiston maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan 
opintojaksoja maatalousekonomi-
asta ja -teknologiasta. 
 – Opinnoissa on mukana ne-
lisenkymmentä opiskelijaa, jotka 
ovat pääasiassa taustaltaan agrolo-
geja. Suurimman osan tähtäimessä 

Elintarvikealan koulutus käynnistyi yritysyhteistyönä
ammattikeittiöiden toimijat voisi-
vat tuoda esiin suomalaista ruoka-
perinnettä entistä näkyvämmäksi, 
Mäntymäki toteaa. 
 Seminaari on 4. syyskuuta  
Kauhajoella. Tänä vuonna järjes-
telyistä vastaa Ruralia-instituutti. 



Teksti Katja Perttu | Kuva Pasi Komulainen

on maatalous-metsätieteiden mais-
terin tutkinto, koulutuskoordinaat-
tori Katja Perttu Ruralia-instituutista 
kertoo.
 Vuonna 2008 Agrologista ag-
ronomiksi -opinnoissa järjestettiin 
opetusta 186 tuntia ja suoritettiin 
452 opintopistettä. Osa suori-
tuksista tehtiin Ruralia-instituutin 
Mikkelin yksikössä, jonne luennot 
videoitiin. 
 – Keväällä opiskelijat  ovat 
suorittaneet neljää kurssia, muun 
muassa tilastotiedettä. Opinnot jat-
kuvat tiiviinä vielä ensi syksynä ja 
osin ensi keväänäkin. Opiskelijoilla 
on mahdollisuus hakea tutkinnon-
suoritusoikeutta Helsingin yliopis-
ton maatalous-metsätieteellisestä 
tiedekunnasta ja jatkaa siellä mais-
teriopinnoissa, Perttu sanoo. 

Vihreä väylä -hankkeessa suun-
nitellaan uusia opintopolkuja esi-
merkiksi kotieläintieteestä ja kas-
vinviljelytieteestä. Opintopolkujen 
suunnittelun ja toimintamallin 
kehittämisen lisäksi hankkeessa 
kehitetään opintopolkuopiskeli-
joiden rekrytointiin, neuvontaan, 
lähtötason kartoittamiseen sekä 
mahdolliseen osaamisvajeen tu-
keen liittyviä toimintatapoja. 
 Vihreä väylä – Työelämälähtöi-
nen opintopolkumalli -hanke on Eu-
roopan sosiaalirahaston rahoittama 
ja rahoittajana on Länsi-Suomen 
lääninhallitus. Hanke on kolmivuo-
tinen ja kestää 30.11.2011 saakka. 
Osatoteuttajana hankkeessa on 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
Maa- ja metsätalouden yksikkö.  

Elintarviketalouden PD-ohjelma 
käynnistyi tammikuussa ensimmäis-
tä kertaa yhteistyössä Atria Suomen 
kanssa. Elintarviketalouden PD-oh-
jelma sisältyy Atrian trainee -ohjel-
maan. Atrialta on PD-ohjelmassa 
mukana 12 työntekijää. 
 – Koska samasta yrityksestä on 
mukana  monta opiskelijaa, niin PD-
ohjelmaa on voitu suunnata hyvin 
vastaamaan Atrian ja opiskelijoiden 
tarpeita sekä kiinnostuksen koh-
teita, kertoo koulutussuunnittelija 
Päivi Mäntymäki Ruralia-instituu-
tista. 
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dä läpi kahdessa vuodessa.  Näin 
laaja yhteistyö Atrian kanssa on 
ensimmäinen Ruralia-instituutin 
päänavaus siihen, että PD-ohjelmaa 
voitaisiin jatkossa suunnata entistä 
tarkemmin vastaamaan yritysten ja 
sen työntekijöiden tarpeita. 
 Opiskelijoiden erilaisesta taus-
takoulutuksesta johtuen haasteena 
ohjelman suunnittelun ja toteutuk-
sen kannalta on koulutettavien eri-
laiset pohjatiedot. Koulutettavien 
joukossa on niin diplomi-insinöö-
rejä kuin kauppatieteilijöitä, toisaal-

ta joukossa on myös elintarvikealaa 
opiskelleita. Ja koska kyseessä on 
aikuisopiskelijat, joilla jo useilla on 
monen vuoden työkokemus alalta, 
luo se aina haasteita koulutuksen 
järjestäjälle ja esiintyjille. 
 – Ohjelma on kuitenkin lähtenyt 
hyvin käyntiin ja ensimmäiset lähi-
päivät ovat takana. Päivien aikana 
käsiteltiin monelta kannalta elintar-
vikeketjua sekä elintarvikkeiden val-
vontaa ja turvallisuutta, Mäntymäki 
kertoo.
  Tässä opiskelumuodossa, niin 
kuin muissakin, myös opiskelijat 

pääsevät tekemään omia kirjallisia 
raportteja ja selvityksiä. 
 – Elintarvikkeiden valvonta ja 
turvallisuus  -teeman  ajankohtai-
suus nousi selvästi esiin myös opis-
kelijoiden omissa pohdinnoissa, 
Mäntymäki sanoo. 

Useita seminaareja

Ruralia-instituutti järjestää kulu-
van vuoden aikana useita elintar-
vikealan asiantuntijaseminaareja 
ajankohtaisista ja kiinnostavista 
aiheista. Loppuvuoden seminaa-

riteemoja ovat Teknologiaproses-
sien kehittäminen, Elintarvikkeiden 
tuotekehitys ja uudet innovaatiot, 
Uutta pakkausteknologiassa ja 
Strateginen johtaminen. 
 Syyskuussa pidettävän Kau-
hajoen Ruokamessujen asiantun-
tijaseminaarin valmistelut ovat 
käynnissä. Tämän vuoden Ruo-
kamessuseminaari painottuu kol-
meen teemaan; perinteisyyteen, 
nykypäivään ja hotelli-, ravintola- 
ja suurkeittiö-sektoriin. 
 – Tavoitteena on nostaa esiin 
niitä mahdollisuuksia, joilla nämä 

Elintarviketalouden PD-ohjelma on 
lähtenyt mukavasti käyntiin, Päivi 
Mäntymäki sanoo.

Asiakkaat kaipaavat 
yksilöllisempää  
palvelua 

Helsingin yliopiston Ruralia-ins-
tituutti tutki pohjalaisen hirsita-
loteollisuuden kehityshaasteita 
haastattelemalla hirsitalon valin-
neita omakotirakentajia. Hirsiteol-
lisuuden kehityshaasteet -esiselvi-
tyshankkeessa selvitettiin keinoja 
hirsitalotuotteen haluttavuuden 
parantamiseksi ja tutkittiin talotyy-
pin valintaan liittyviä perusteluja. 
Yrityksille hanke tuotti runsaasti 
tietoa toimialan kannalta kriitti-
sistä menestystekijöistä kotimaan 
markkinoilta.
 – Selvityksen mukaan huo-
miota tulisi kiinnittää erityisesti 
talomyyjän asiakaspalvelutaitoi-
hin ja kykyyn vastata asiakkaan 
yksilöllisiin tarpeisiin. Erityisesti 
ensikontaktiin reagoimisessa on 
monilla yrityksillä tarvetta palvelun 
parantamiseen, kertoo selvityksen 

laatinut Susanna Keskinarkaus 
Ruralia-instituutista. 
  Valmistaja ei ollut asiakkaille 
ratkaiseva tekijä talon valinnassa. 
Hinnan lisäksi toimittajan valintaan 
vaikuttivat keskeisesti myyjän ole-
mus ja taloratkaisujen räätälöinti-
mahdollisuus. Myyjä loi asiakkaalle 
käsityksen valmistajan luotettavuu-
desta ja kerta-asiakkaana omasta 
tärkeydestään valmistajalle. 
 Selkeä kehitystarve löytyi tarjo-
usten muovaamisesta asiakasläh-
töisiksi. 
  – Standardoitu ja läpinäkyvä 
tarjousmalli helpottaisi hintaver-
tailua ja selventäisi sopimuksen 
sisältöä puolin ja toisin, Keskinar-
kaus sanoo.
  Valmiiden talomallien tarjoa-
minen ei täytä tämän asiakaskun-
nan kysyntää. Valmiita talomalleja 

käytetään suunnittelun lähtökoh-
tina ja ideoiden antajana, joten 
asiakaskohtainen räätälöinti ja 
tuotannon vaatimukset on kyet-
tävä yhdistämään kustannuste-
hokkaasti.

Ensikontakti tärkeää

Esiselvitys paljasti, että kehityspro-
jektista, jossa keskityttäisiin hirsi-
taloteollisuuden haastepaikkoihin, 
olisi merkittävää hyötyä hirsitalo-
teollisuudelle. Sillä on laadukas ja 
haluttu tuote, mutta potentiaalia 
ei kuitenkaan onnistuta hyödyntä-
mään markkinoilla täysimääräisesti 
sekavista brändeistä ja vaihtelevan 
laatuisesta asiakaspalvelusta joh-
tuen. 
 Hirsitaloalan olisi kilpailuky-
kynsä parantamiseksi kiinnittää 

Teksti Susanna Keskinarkaus

huomiota asiakaspalveluproses-
sin aukottomuuteen, tarjousten 
yhdenmukaiseen muotoon ja ta-
lopohjan räätälöintimahdollisuuk-
siin. 
  – Kehitettävää on ensikontak-
tin hoitamisessa, asiakkaiden koh-
telemisessa, myyjien asiakaspalve-
lutaidoissa, tarjousten jäsentelys-
sä, rakennuksen dokumenteissa 
ja reklamaatioiden käsittelyssä, 
Keskinarkaus luettelee.
  Hirsitaloasiakkaat arvostivat 
perinteistä hirsitalorakennetta ja 
vierastivat seinien panelointeja ja 
olivat poikkeuksetta tyytyväisiä ta-
loonsa tunnelmallisena, perinteik-
käänä, ajattomana ja terveellisenä 
kotiina. Hirsitalolla on vahva imago 
sukupolvelta toiselle säilyvänä ko-
tina, jossa näkyy perinteinen käsi-
työtaito ja puun tuntu. 

Ruralia-instituutissa tehdyn selvityksen mukaan hirsitalo on asiakkaiden mie-
lestä nopea rakentaa, terveellinen asua ja laadultaan kestävä.. Vihreä väylän tavoitteena on rakentaa yhteyksiä korkeakouluopintojen ja 

työelämän välille.  Ruralia-instituutissa hanketta vetää koulutuskoordinaat-
tori Katja Perttu.
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Metsästysmatkailua kehitetään
NorthHunt-hankkeessa
NorthHunt -hanke kehittää met-
sästysmatkailua Suomen, Ruotsin, 
Islannin, Skotlannin ja Kanadan 
pohjoisilla syrjäseuduilla 2008–2010 
tutkimuksen ja käytännön kehittä-
mistyön avulla. Keskeisessä osassa 
kehittämistoimenpiteissä ovat alan 
keskeiset sidosryhmät ja yrittäjät. 
Koordinaattorina toimii Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti ja käy-
tännön kehittämistoimista vastaa 
Haapaveden ammattiopisto. 
  Pohjois-Euroopassa on laajojen 
metsä- ja erämaa-alueiden ansios-
ta monipuoliset riistakannat sekä 
ainutlaatuinen metsästyskulttuuri. 
Suomessa on jo nyt satoja met-
sästysmatkailupalveluita tarjoavia 
yrityksiä, joille metsästys on joko 
pääasiallista liiketoimintaa tai yksi 
matkailusesonkia täydentävä ja 
jatkava tuote. Metsästys tarjoaa 
näille yrityksille merkittävän elinkei-
nomahdollisuuden syrjäseuduilla.
 Myös metsästysmatkailijoiden 
määrä Suomessa on merkittävä. 
Kotimaisia lupametsästäjiä liikkuu 
jo pelkästään valtion pohjoisilla 
metsäalueilla kymmeniä tuhansia. 
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Yrittäjät vievät metsästys-

matkailua eteenpäin

Merkittävä osa NorthHuntia on metsästysmatkailun yritystoi-
minnan käytännön kehittäminen. Yrittäjistä koostuva kehittä-
misryhmä työskentelee alan eteenpäin viemiseksi. NorthHunt 
yrityskehittämisryhmään ovat tervetulleita kaikki hankealueella 
(Keski-Pohjanmaasta pohjoiseen) olevat yritykset, jotka tuntevat 
metsästysmatkailun kuuluvan olennaisesti heidän yritystoimin-
taansa. Hankkeessa toteutetaan yritystoiminnan kehittämistä 
kahdella yritystasolla. Toisen ryhmän muodostavat ns. pidem-
mälle edistyneet yritykset, joilla on pitkä kokemus alasta ja  
kansainvälisistä metsästysmatkailuasiakkaista. Toisen ryhmän 
muodostavat yritykset, joilla yritystoiminta on toiminut lyhem-
män ajan ja joilla on vähemmän kokemusta kansainvälisistä met-
sästysmatkailuasiakkaista.

Lisäksi hankkeessa mukana olevista yrityksistä on koottu yrittäjien 
kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja valmistella 
metsästysmatkailuyritysten tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi 
näkemiä asioita. Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös 
hankkeen referenssiryhmän toimintaan, tuomaan alan asiantun-
temusta ja käytännön kokemuksia.
 
Yritysten kehittämisryhmä on linjannut tärkeimpiä kehittämiskoh-
teita. Yhdeksi kehittämiskohteeksi nähtiin metsästysmatkailun 
kehittämissuunnitelma, jossa olisi kirjattuna tärkeimpiä kehit-
tämiskohteita ja -asioita sekä miten näitä asioita tulisi kehittää. 
Edelliseen liittyen alan yritysten Suomessa tulisi laatia yhteiset 
pelisäännöt ja laatuperiaatteet, joilla metsästysmatkailua mark-
kinoidaan, myydään ja toteutetaan. 
  
Suomalaisen metsästysmatkailun onnistuneeseen kansainväli-
seen markkinointiin tarvitaan koko Suomen metsästysmatkailu-
yritysten yhteismarkkinoinnin kehittämistä ja mukaan kaivataan 
myös matkailun edistämiskeskuksen osaamista. Samoin tärkeäksi 
nähtiin yhteistyön kehittäminen metsästysseurojen ja maanomis-
tajien sekä Metsähallituksen ja Villin Pohjolan kanssa.

Yritykset toivovat yhteyksiä

Yritykset toivovat aitoa keskusteluyhteyttä eri tahojen kesken 
alan kehittämiseksi.
 
North Hunt tarjoaa yrityksille muun muassa yhteyksiä ja yhteistyö-
mahdollisuuksia alan muihin yrittäjiin Suomessa, Ruotsissa, Islan-
nissa, Kanadassa ja Skotlannissa. Hankkeessa luodaan yhteyksiä 
kansainvälisiin metsästysmatkailun jälleenmyyjiin sekä saadaan 
tutkimustietoa heidän sekä heidän asiakkaidensa kysynnästä ja 
odotuksista metsästysmatkailupalveluille.
   
Yrittäjien kehittämisryhmä pyrkii vaikuttamaan alan toiminta-
esteiden poistamiseen Suomessa. Näitä ovat esimerkiksi valtion 
metsästysalueiden hyödyntämismahdollisuudet yritystoiminnas-
sa sekä yhteistyömahdollisuudet Villi Pohjolan ja metsästysseu-
rojen kanssa. NorthHunt tuottaa koulutusmateriaalia liittyen 
metsästysmatkailun ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen sekä yritysten tuotekehitykseen, markkinointiin ja 
liiketoiminnallisuuteen. 

don levittäminen.
  Suomen referenssiryhmässä 
ovat mukana Metla, RKTL, MKJ, 
Lestipuu, Eräpaimen, Erä-Korpi-
nen, Lapin ammattiopisto, Su-
densuu, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Saamelaiskäräjät, Savon ammatti- 
ja aikuisopisto, Matkailun teema-
ryhmä, Suomen luontoyrittäjyys-
verkosto ry, Metsähallitus, Maa- ja 
metsätalousministeriö, MEK, MTK, 
Suomen Luonnonsuojeluliitto ja 
Suomen Metsästäjäliitto.
  Ensimmäisessä tapaamisessa 
referenssiryhmän osallistujia pyy-
dettiin ottamaan kantaa seuraaviin 
kysymyksiin: Mitä kestävä metsäs-
tysmatkailu mielestänne sisältää? 
Mitkä seikat pitää ensisijaisesti 
huomioida metsästysmatkailun 
kehittämisessä Suomessa?
  Eloisa keskustelu valaisi hyvin 
toiminnan kehittämisen reunaeh-
toja. Kaikkien tapaamisten muistiot 
löytyvät projektin internet-sivuilta, 
jonne toteuttajat toivovat saavansa 
kommentteja kaikilta asiasta kiin-
nostuneilta. 
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Osa näistä metsästäjistä kaipaa 
paikallisten yritysten palveluita, 
joilla on hyvä paikallistuntemus ja 
mahdollisuus järjestää metsästyk-
sestä kokonaisvaltainen elämys.
  Kustakin osallistujamaasta 
on koottu metsästysmatkailun 
kehittymiseen liittyvistä vaikut-
tajista  kansallinen referenssiryh-
mä kommentoimaan hankkeen 
toimenpiteitä ja keskustelemaan 
niiden tarkoituksenmukaisuudes-
ta. Kansalliset referenssiryhmät 
tapaavat kaksi kertaa vuodessa, 
yhteensä kuusi kertaa hankkeen 
aikana. Ryhmän asiantuntemusta 
hyödyntämällä luodaan pohjoista 
metsästysmatkailua koskevat kri-
teerit kestävyyden turvaamiseksi.

Referenssiryhmä toimii
keskustelufoorumina

Referenssiryhmän ensisijainen 
tehtävä on alan asiantuntijoiden 
keskustelufoorumina toiminen 
eri näkemyksien huomioimisen 
varmistamiseksi sekä kestävään 
metsästysmatkailuun liittyvän tie-

Kaloja metsästämässä. Nort Hunt-hankkeen tiimoilta kokoonnuttiin Islantiin huhtikuussa. Ruralia-instituutin Susanna Kes-
kinarkaus nappasi kalareissulta iltasyömistä.

Suurpetojen haaskaruokinta 
kaipaa pelisääntöjä 

Teksti Mari Pohja-Mykrä & Pasi Komulainen  |  Kuva Ilpo Kojola

Haaskojen käyttö suurpetojen houkuttelemiseksi 
katselu- ja kuvauspaikoille herättää ristiriitoja.
 
– Suurimmat ristiriidat nousevat haaskojen avulla 
paikalle houkutelluista karhuista. Poronhoitoalueel-
la karhujen määrän epäillään kasvavan ja lisäävän 
vasavahinkoja. Lisäksi karhujen haaskaruokinnan ja 
karhunmetsästyksen sovittaminen samaan aikaan 
koetaan mahdottomaksi tehtäväksi, kertoo projek-
tipäällikkö Mari Pohja-Mykrä Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutista. 
 
Yhtäaikainen karhujen haaskaruokinta ja karhun-
metsästys kasvattaa myös poliisien työtaakkaa. Ra-
javartijat ja alueen asukkaat saattavat kokea karhu-
keskittymät turvallisuusriskinä. Muiden suurpetojen 
haaskaruokinnan ristiriidat ovat karhuun verrattuna 
hyvin vähäisiä.
 
Ruralia-instituutin tutkimus selvitti haaskaruokinnan 
sosiaalisia vaikutuksia ja ristiriitoja, jotka on koottu 
yhteen tuoreessa julkaisussa Suurpetojen haas-
karuokinnan yhteiskunnallisen kestävyyden 
haasteet.
 
– Tehdyn selvityksen avulla voidaan tarjota asioista 
päättäville tahoille taustatietoa haaskojen käytön 
sosiaalisista vaikutuksista mahdollisen toimintaa 

säätelevän ohjeistuksen tai lainsäädännön laadin-
nan tueksi, Pohja-Mykrä sanoo. 

Ohjeistukselle tarvetta

Haaskojen käytön yksiselitteiselle ohjeistukselle on-
kin tarvetta. Suurpetojen katselu- ja kuvaustoimin-
taan liittyvää haaskanpitoa säätelevät nykyisellään 
useat lait ja asetukset, mutta ne ovat epätäydellisiä 
ja hajallaan. Selkeiden pelisääntöjen puuttuminen 
nostattaa ristiriitoja ja mahdollistaa tulkinnanvarai-
suudet.
 
– Yksiselitteinen lainsäädäntö, ohjeistus ja mahdol-
lisesti myös luvanvaraisuus ovat kaikkien etu. Myös 
haaskojen käyttöön kytköksissä olevien viranomais-
ten vastuut ja tehtävät täytyy selkeyttää ja varmis-
taa joustava tiedonkulku eri viranomaisten välille. 
Alueen asukkaille tulisi kohdentaa asiaan liittyvää 
neutraalia tietoa sekä järjestää tapaamisia eri sidos-
ryhmien kesken, Pohja-Mykrä huomauttaa.
 
Suurpedot ovat näkyvästi esillä nykypäivässä. Sudel-
le, karhulle ja ilvekselle on laadittu valtakunnalliset 
kannanhoitosuunnitelmat ja ahman kannanhoito-
suunnitelma on valmisteilla. Kannanhoitosuunnitel-
mien yhtenä yhteisenä linjauksena on suurpetojen 
yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kasvattami-
nen.

Suurpetojen haaskaruokinnan yhteiskunnallisen 
kestävyyden haasteet -julkaisu löytyy Ruralian 
www-sivuilta osoitteesta www.helsinki.fi/rura-
lia/julkaisut/julkaisuja.htm. 
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Kansainvälinen seminaari avaa uusia yhteistyöväyliä

seminaarissa nostettiin esiin uusia näkökulmia, 
malleja maailmalta sekä eri tieteenalojen ja eri 
asiantuntijoiden esittämiä puolia innovatiivi-
sesta kehittämistyöstä. Päivät toimivat hyvänä 
täydennyskoulutuspäivinä ja verkostoitumis-
mahdollisuutena. 
 Yhdeksän hengen kansainvälinen joukko 
tutustui erilaisiin kohteisiin Etelä-Pohjanmaalla. 
Japanilaiset apulaisprofessorit Fumihiko Koya-
ta ja Tatsuo Mori Hirosakin yliopistosta olivat 
kiinnostuneita muun muassa professori Hannu 
Törmän tutkimusmetodista. Professorit tulevat 
Seinäjoelle taas syksyllä, jolloin he osallistuvat 
Törmän tutkimushankkeen kokoukseen ja ko-
keilevat pesäpalloa.
 Eteläafrikkalainen tutkija Louisa Roos 
oli ensimmäistä kertaa Suomessa. Hän viritti 
Hannu Törmän ja alkoholitutkimuksia tekevän 
professori Onni Niemelän kanssa yhteistyötä 
Mediwestissä. Roosin tutkijaystävä, puolalainen 
Katarzyna Zawalinska täsmensi seitsemän-

nen puiteohjelman hankkeen suunnitelma. Za-
walinska tulee takaisin Seinäjoelle heinäkuusta 
syyskuuhun.
Saksalaiset Potsdamin yliopiston professori 
Dieter Wagner ja teknologiakeskusten pro-
jektipäälliköt Udo Rettweiler ja Friedrich 
Winskowski kiittelivät antia ja verkostoitu-
mismahdollisuuksista. 
 Kiinalainen professori Xiangdong Chen 
vieraili yliopistokeskuksen lisäksi Vaasan yliopis-
tossa, Etelä-Pohjanmaan liitossa ja sai käsityk-
sen Epanet-verkostosta. Hän kirjoitti artikkelin 
yhdessä Vaasan yliopiston professorin Petri 
Helon kanssa. Professoreita yhdistävät muun 
muassa innovaatioiden ja patenttien moni-
mutkaiset maailmat. Chen tutustui lehtitehdas 
Iprintiin ja Lapuan Vanhaan Paukkuun. 
 Seminaaria rahoittivat aluekeskusohjelma, 
Seinäjoen kaupunki, Lähivakuutus, yliopisto-
keskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 
ja Vaasan yliopisto. 

Kansainvälinen seminaari Effective Rural and 
Urban Innovation Policies onnistui yli odotusten 
helmikuun alussa Seinäjoella. Kaksipäiväisessä 

Japanilaiset Hirosakin yliopiston apulaisprofesso-
rit Tatsuo Mori ja Fumihiko Koyata verkostoituivat 
vauhdilla Seinäjoella. Kun käyntikortit loppuivat, 
osoitteita kirjoitettiin lautasliinoihin.

Ruralia-instituutti, Seinäjoki

FK Mikko Muilu 
aloitti marraskuussa 
2008 väitöskirjatyön 
Ulrike Lyhsin tutki-
musryhmässä Helsin-
gin yliopiston Ruralia-
instituutissa Seinäjoen 
yksikössä. Hän raken-
taa työnsä qPCR-tek-
niikan ympärille, jonka 

avulla erilaisista lähteistä peräisin olevien näyt-
teiden bakteerimääriä voidaan vertailla kvantita-
tiivisesti. Vapaa-aikansa hän kuluttaa puolitoista-
vuotiaan Jesse-poikansa kanssa leikkien ja asun-
toaan remontoiden.

Suunnittelija, YTM 
Sari Soini tuli Helsin-
gin yliopiston Ruralia-
instituuttiin joulukuun 
2008 lopussa. Soinin 
toimenkuviin kuulu-
vat muun muassa kan-
sainvälisen seminaa-
rin suunnittelu ja to-
teutus, Etelä-Pohjan-

maan Kulttuurirahaston historiikin toimitus ja 
Tutkijoiden etätyökeskushanke. Syksyllä alka-
van EU-hankkeiden hankekoulutuksen suun-
nittelu on myös hänen vastuullaan. Sari Soini 
on mukana UCS-lehden toimituskunnassa, ja 
hän on yliopistokeskuksen varajäsen Seinäjoki 
Science Parkin projektiryhmässä.

HM Marja Kerttu 
Kurkela on aloittanut 
koulutussuunnittelija-
na Ruralia-instituutis-
sa helmikuussa 2009. 
Kurkela on aiemmin 
työskennellyt instituu-
tin Mikkelin yksikös-
sä maaseudun kehittä-
misen ja Rural Studies 

maaseutuopintojen parissa. Nyt tehtäviin kuuluu 
muun muassa Innoventurer -valmennusohjelman 
ja muiden aluekehittämiseen liittyvien koulu-
tuksien järjestäminen. Vapaa-ajallaan Ruralian 
tamperelaisvahvistus pakkaa reppuunsa kiikarit 
ja hyvät eväät tai joogamaton ja suuntaa luon-
non rauhaan.

Pirjo Siiskoselle 
osuustoiminnan ansiomitali

Maatalouskoneiden 
käytettävyyttä  
kohennetaan 
Agro Living Labissa

Ruralia-instituutissa on alkanut Agro 
Living Lab -hanke, jonka  tavoitteena 
on lisätä loppukäyttäjille, muun muas-
sa maatalousyrittäjille ja koneurakoijil-
le tarkoitettujen koneiden ja laitteiden 
käytettävyyttä. 

Hankkeessa edistetään käyttäjäkes-
keisen suunnittelun menetelmien 
käyttöönottoa maa- ja metsätalo-
uden koneita ja laitteita suunnitte-
levissa ja rakentavissa yrityksissä. 
Kolmivuotisen, vuosina 2009–2011 
toteutettavan hankkeen tuloksena 
syntyy Agro Living Lab. Kehitystyössä 
ovat mukana Ruralia-instituutin lisäksi 
Seinäjoen Teknologiakeskus Oy ja Sei-
näjoen ammattikorkeakoulu. Hank-
keen rahoittavat Etelä-Pohjanmaan 
TE-keskus (EU:n maaseuturahasto), 
kunnat ja yritykset. 

Mikkelissä ensimmäiset 
tiedepäivät

Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin am-
mattikorkeakoulu sekä Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskuksen Mikkelin 
yksikkö (MTT Mikkeli) järjestivät yhteis-
työssä ensimmäisen Mikkelin Tiedepäivän 
23.4.2009. Mikkelin Tiedepäivässä tuotiin 
esiin Mikkelissä toteutettavaa monitieteis-
tä, korkeatasoista tutkimusta laajemmalle 
yleisölle sekä kansallisella että valtakun-
nallisella tasolla.

Tiedepäivän teemana oli Uusiutuvien 
luonnonvarojen hyödyntäminen. Ruralia-
instituutista teemaa käsittelivät esityk-
sissään ETT Jouni Kujala, MMM Anne 
Piirainen, MMT Sari Iivonen ja MMM 
Minna Mikkola.

Jouni Kujala tarkasteli esityksessään tren-
dien ja luomukulutuksen suhdetta. Anne 
Piirainen esitteli GlobalGap-laatujärjestel-
mää. Sari Iivonen käsitteli ympäristötur-
peiden käyttöä ja niiden mahdollisuuksia 
ympäristönhoidossa. Minna Mikkolan 
puheenvuorossa tuotiin esiin sosiaalista 
kestävyyttä Jalojäte-yhteishankkeessa.

Tiedepäivän yhteydessä jaettiin myös tä-
mänvuotinen Tieteenkesyttäjä-palkinto. 
Vuoden 2009 Tieteenkesyttäjäksi nimet-
tiin Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-
palvelujen materiaalitekniikan tutkimus-
johtaja Martti Kemppinen. 

Professori Pirjo Siiskoselle on myönnetty 
Osuustoiminnan ansiomitali ansiokkaasta 
työstä osuustoiminnan tutkimuksen ja ope-
tuksen edistämiseksi. Ansiomitalin myönsi 
Pellervo-Seura 110-vuotisjuhlassaan Helsin-
gissä 16.4.2009. 

Helsingin yliopiston osuustoimintaosaa-
minen – tutkimus, opetus ja kehittäminen 
– on keskitetty Ruralia-instituutin Mik-
kelin yksikköön, jonka johtaja professori 
Siiskonen on. Instituutilla on myös laajat 
kontaktiverkostot osuustoimijoihin sekä 
Suomessa että maailmanlaajuisesti. Näin 
Ruralia muodostaa erinomaisen tietoläh-

teen ja yhteistyötahon kaikille osuustoimin-
nasta kiinnostuneille.

Co-op Network Studies on vuonna 2005 
perustettu yliopistoverkosto, joka tarjoaa 
opiskelijoille monitieteisiä osuustoiminnan ja 
yhteisötalouden opintoja sekä kehittää alan 
tutkimusta ja opetusta. Opetuksen ytimes-
sä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta 
yritysmuotona. Verkostoa koordinoi Helsin-
gin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä. 
Opinnot tuotetaan yhdessä verkostoyliopis-
tojen muiden osuustoiminnan ja yhteisöta-
louden asiantuntijoiden kanssa. 

Ruralia-instituuttiin kuusi kulttuurirahaston  
myöntämää apurahaa

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat saivat yhteensä kuusi apurahaa Suomen Kult-
tuurirahaston maakuntarahastojen jakaessa apurahojaan huhtikuussa. Mikkelin yksikössä 
sen sai Päivi Pylkkänen. Seinäjoen yksikössä apuraha jaettiin Timo Suutarille, Ulrike 
Lyhsille, Hannele Suvannolle ja Mikko Muilulle. Lisäksi apurahan saivat Sari Laanterä, 
joka tekee väitöskirjaa Mikkelin yksikön tiloissa sekä Bertalan Galambosi, jonka hankkeen 
puitteissa ilmestyy julkaisu Ruralia-instituutin sarjassa.
 
Etelä-Savon rahasto sai yhteensä 402 hakemusta ja rahasto jakoi apurahoja 80. Etelä-
Pohjanmaan rahasto sai 626 hakemusta ja apuraha myönnettiin 161 hakijalle. Apurahat 
olivat 5 000–21 000 euron suuruisia. 

Mistä niitä innovaatioita oikein syntyy? 
 

Teksti ja kuva Sari Soini

Valtakunnallinen Innoventurer-valmen-
nusohjelma pyörähti liikkeelle toistamiseen 
maaliskuussa Tampereella. Valmennusohjel-
man tavoitteena on alueiden innovaatioympä-
ristöjen kehittäjien henkilökohtaisen kehittä-
mistyön kyvykkyyden lisääminen sekä heidän 
verkostojohtamiseen liittyvien valmiuksiensa 
parantaminen.
   Ohjelmalla tuetaan osaltaan myös Seinäjoen 
teknologiakeskuksesta koordinoitavan Innovaa-
tio- ja osaaminen -teemaverkoston tavoittei-
ta. 
  Pilottitoteutukseen verrattuna Innoventurer 
on nyt aiempaa tiiviimpi kokonaisuus. Jokaisen 
omaan työhön linkittyvä Innoventurer-lopputyö 
pistää osallistujat koville, mutta samalla se vie 
omaa käytännön työn tekemistä eteenpäin. Tu-
kea ja ohjausta työhön on luvassa koko valmen-
nusohjelman ajan Jari Kolehmaiselta, SEN-
TEn (Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, 
Tampereen yliopisto) tutkimuspäälliköltä. 
  Osallistujia on 28 henkeä, juuri sopivasti niin 
että erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia löytyy. 
Osallistujat edustavat lähes kahtakymmentä, 
pääosin pientä ja keskisuurta kaupunkiseutua 
aina Helsingistä Ouluun ja Porista Joensuuhun. 
Osallistujien taustaorganisaatioina on kehittä-

misyhtiöitä, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja 
sekä osaamis- ja teknologiakeskuksia. 
  Tieteellisenä johtajana toimii ensimmäisen 
Innoventurerin tapaan aluetieteen professori 
Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta. 
Päävastuun Innoventurerin tämän vuoden to-
teutuksesta kantaa Ruralian Seinäjoen yksikössä 
helmikuussa koulutussuunnittelijana aloittanut 
Marja Kerttu Kurkela. Instituutti on tuttu työ-
ympäristö Kurkelalle, sillä hän ehti työskennel-
lä Mikkelin yksikössä reilun pari vuotta ennen 
paluuta Tampereelle. Aluetieteilijälle tällaisen 
koulutusohjelman parissa työskenteleminen on 
mitä mielenkiintoisin tehtävä - varsinkin kun 
Kurkela tulee samaiselta yhdyskuntatieteiden 
laitokselta kuin professori Sotarauta. 
  Pilottiporukka vieraili viime keväänä Tans-
kassa ja Ruotsissa Öresundin alueella. Myös 
tänä vuonna opintomatkalle lähdetään kat-
somaan mitä innovaatioympäristöjen kehittä-
minen ja johtaminen käytännössä tarkoittavat 
maailmalla. 
 Niin – mistä niitä innovaatioita sitten syntyy? 
Ihmisten välisen vuorovaikutuksen tuoksinnassa 
niitä ainakin saattaa syntyä, toteaa tuore kou-
lutussuunnittelija. 
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Tieteestä tekoja –

20 vuotta yliopistollista maaseudun kehittämistä

www.helsinki.fi/ruralia

Ruralia-instituutti 2008

Hankkeet

 33 tutkimushanketta

 27 kehittämis- ja koulutushanketta

 4 opetushanketta

 5 yliopistokeskushanketta

Koulutus

 3 363,5 opetustuntia aikuiskoulutusta, osallistujia 790

 2 435 opintopistettä perusopetusta, osallistujia 542

 lisäksi avointa yliopisto-opetusta

Liikevaihto 5,02 milj. euroa

Henkilöstö

 89 henkilöä

 72 henkilötyövuotta

 14 jatko-opiskelijaa

Julkaisut

 16 tieteellistä erillisteosta

 10 referee-artikkelia

 5 artikkelia kokooma- tai kongressijulkaisuissa

 39 muuta julkaisua

Yhteystiedot

Ruralia-instituutti   Ruralia-instituutti 
Lönnrotinkatu 7   Kampusranta 9
50100 MIKKELI  60320 SEINÄJOKI 
Puhelin (015) 20231  Puhelin (050) 4151 150


