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Yllä olevilla sanoilla Helsingin yliopisto 
tiivistää uuden strategiansa. Niihin on 
helppo yhtyä myös Ruralia-instituutissa. 
Kansainvälisesti korkeatasoinen tutki-
mus yhteiskunnallisesti kiinnostavista 
teemoista on varmasti jokaisen yliopisto-
yksikön tavoitelistalla. 

Ruralia-instituutin kokemusten perus-
teella näiden tavoitteiden yhdistäminen 
ei aina ole helppoa. Yhteiskunnallisesti 
osuvan ja vaikuttavan kysymyksen-
asettelun vetovoima ei välttämättä riitä 
arvostetuimpiin tiedelehtiin. Ja toisaalta, 
teoreettisesti hienosti rakennetun tutki-
musasetelman tuloksista saattaa olla vain 
vähän kerrottavaa alan kehittämissemi-
naarissa. Tähän puuttui myös Suomen 
tieteen tilaa hiljattain arvioinut ryhmä. 
Soveltavan, käytännöllisiä ratkaisuja 
hakevan tutkimuksen suosiminen rahoi-
tuksessa on osaltaan johtanut Suomen 
tieteen tason suhteelliseen heikkenemi-
seen kansainvälisessä vertailussa. Tämä 
arviointi perustui puhtaasti akateemisiin 
mittareihin. Suomen tieteen yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta ei ainakaan vielä 
ole vastaavalla tavalla kansainvälisesti 
vertailtu.

Toinen jännitteiseksi osoittautunut asia 
on poikkitieteellinen lähestyminen tut-
kittaviin ilmiöihin. Poikkitieteellinen ote 
on yksilö- ja tutkimusryhmätasolla aina 
haastavaa, mutta monesti se avaa aivan 
uusia tutkimuksellisia näkymiä ja myös 
käytännöllisten ratkaisujen mahdolli-
suuksia. Tiedeyhteisöön näiden tuotosten 
vieminen edellyttääkin sitten poikkeuk-
sellista sinnikkyyttä. Kaikesta avoimuu-
destaan huolimatta tiedeyhteisö on aika 
segmentoitunut koostuen lukuisista ja 
osin eripuraisistakin heimoista. Sopivien 
tiedelehtien ja referoijien löytyminen 
poikkitieteellisille julkaisuille on usein 
sattuman kauppaa ja käynnistyvässä 
kirjeenvaihdossa pitää aivan erityisesti 
muistaa hienotunteisuus ja kärsivälli-
syys. Tutkimuskin on ’vain’ inhimillistä 
toimintaa, tosin pitkään koetelluilla tie-
deyhteisön pelisäännöillä. 

Loppujen lopuksi kyse on kahdesta nä-
kökulmasta, jotka parhaimmassa tilan-
teessa yhtyvät hienoon paritanssiin, 
mutta joiden välillä on aina olemassa 
jännite. Oikeastaan tätä jännitettä ei 
kannatakaan yrittää hävittää vaan pyrkiä 
elämään sen kanssa ajattelua rikastavaa 

arkea. Erityisen tärkeää se on Ruralia-
instituutin kaltaisessa yliopistoyksikössä, 
joka on profiloitunut yhteiskunnalli-
sen vuorovaikutuksen toimintamallien 
kehittäjäksi ja jonka kokonaisrahoituk-
sesta noin 80 prosenttia tulee täydentä-
västä, kilpaillusta rahoituksesta. 

Tässä lehdessä esitellään Ruralia-ins-
tituutissa tehtyjä tutkimuksia ja niiden 
tuloksia. Osan kysymyksenasettelut ovat 
kypsyneet vahvassa yhteiskunnallisessa 
vuorovaikutuksessa, osaan tiedeyhtei-
sössä käytävä keskustelu on ollut innoit-
tajana tärkeämpi. Kaikissa on kuitenkin 
elementtejä molemmista. Lupaamme 
omalta osaltamme tehdä jatkuvasti töitä 
sen eteen, että maaseudun kehittämi-
sellä olisi Suomessa apunaan korkeata-
soisen tutkimuksen tuki.  

Sami Kurki
Johtaja, professori
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Uuden Kouvolan ideaa 
etsimässä 
 
Teksti Torsti Hyyryläinen  |  Kuva Kouvolan kaupunki

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja 
Kouvolan kaupunki ovat tehneet vuoden 
2013 loppuun ulottuvan yhteistyösopi-
muksen. Sen tarkoituksena on kehittää 
tutkimuksellista lähestymistapaa tilan-
teeseen, jossa kuntien yhteenliittymisen 
seurauksena uuden kunnan identiteetti ja 
perustoiminnot on pohdittava perusteelli-
sesti uudelleen.
 Kuntaliitokset ovat tällä hetkellä kes-
keinen osa suomalaisen yhteiskunnan  
rakennemuutosta. Liitoksissa konkre-
tisoituu myös maaseudun ja kaupungin 
suhteen muutos. Kyseessä on luovan 
kaaoksen tila, jossa joudutaan etsimään  
kaupungille ja maaseudulle ihan uudenlai-
sia määreitä. Vanhat kategoriat eivät enää 
toimi – maaseudun ja kaupungin raja on hä-
märtynyt. Kyseessä on kollektiivinen uuden 
etsimisen prosessi.
 Uuden Kouvolan rakentajat ovat huo-
manneet, että myös yliopistollinen tietämys 
ja kehittämiskokemus voivat olla hyödyksi 

muutoksen hallinnassa. Tiedon rakentami-
sen ammattilaisia tarvitaan, kun pyritään 
aidosti uusiin ja kestäviin ratkaisuihin. 
   Uuden Kouvolan idea ei ole valmiina, 
vaan se pitää luoda. Sen tekevät todeksi uu-
det ja vanhat kouvolalaiset yhdessä. Tässä 
prosessissa myös Ruralia-instituutilla on 
mahdollisuus olla mukana. Uuden Kou-
volan idean etsiminen on haastava tehtävä 
niin akateemisesta kuin käytännön näkö-
kulmasta. Prosessi on äärimmäisen moni-
tahoinen ja jännitteinenkin, moniäänisyyttä 
ja ongelmia riittää.
 Kouvolassa on realisoitumassa Helsin-
gin yliopiston ja alueen toimijoiden vasta-
vuoroinen kumppanuus. Uusi Kouvola on 
kiinnostava tutkimuskohde, josta saaduil-
la tuloksilla voi olla laajempikin merkitys 
suomalaisen yhteiskunnan paikallisten 
muutosten ymmärtämisessä ja ratkaisujen 
hahmottelussa. Yliopiston yhteiskunnallista 
vuorovaikutusta siis parhaimmillaan.

Ruralia-instituutti on solminut Kouvolan kaupungin kanssa alueen kehittämistä koskevan kumppanuus-
sopimuksen vuosiksi 2010–2013.
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Metsästysmatkailun tulevaisuus valtion 
mailla riippuu sosiaalisesta kestävyydestä

Teksti Susanna Keskinarkaus & Anne Matilainen   |  Kuva Hannu Huttu

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 

tutkimuksen mukaan sosiaalinen kes-

tävyys on metsästysmatkailun arvioin-

nissa selkeästi tärkein tekijä. Sosiaalisia 

seikkoja käsitellään usein myös ekolo-

gisten ja taloudellisten näkökohtien 

kautta.

Pienriistan rajallisesta saaliista kilpailevat 
paikalliset metsästäjät, metsästys matkailu-
yritykset ja lupametsästäjät.
 – Lupien jako ei huoleta paikallisia met-
sästäjiä niin kauan kuin se ei uhkaa heidän 
vapaata metsästysoikeuttaan, kertoo pro-
jektipäällikkö Anne Matilainen Ruralia-
instituutista.
 Metsästys matkailu yrityksillä ei ole vuo-
den 2005 Metsähallituslain muutoksen jäl-
keen ollut oikeutta välittää valtion maiden 
metsästyslupia, mutta yrittäjien mukaan 
pienriistalupien myöntäminen yritysten 
käyttöön on heille kannattavan ja toimivan 
elinkeinon ehto. Yrittäjät näkevät pienriista-
lupien helpottavan muun muassa tuotteis-
tusta, markkinointia, asiakashankintaa ja 
suunnittelua. 
 Kuitenkin lupa metsästäjistä 55 prosent-
tia vastustaa metsästyslupien myöntämistä 
yrityksille, koska sen koetaan kaventavan 
omatoimisten metsästäjien mahdollisuuksia 
luvan saanti in. Metsästys matkailu yritysten 
luvan myyntiä kannattavat 40 prosenttia 
puolestaan näkevat, että järjestelmä lisäisi 
heidän metsästys mahdollisuuksiaan.
 – Tulosten mukaan merkittävän lupaosuu-
den siirtämistä metsästysmatkailuyrittäjille 
ei kuitenkaan voida pitää sosiaalisesti kestä-
vänä, kertoo projektisuunnittelija Susanna 
Keskinarkaus Ruralia-instituutista. 

Hirviluvat jatkossakin  
seuroilta  

Nykyisin valtion mailla metsästävät hirven-
metsästysasiakkaat osallistuvat tyypillisesti 
seuran hirvi jahtiin, ja hirvilupa on peräisin 

seuran kiintiöstä. Toisen mallin mukaan asi-
akkaista voitaisiin koota seurue, jolle haettai-
siin omaa alueosoitusta ja kaatolupaa.
 – Tämä toimintamalli olisi tutkimuksen 
valossa kuitenkin sosiaalisesti kestämätön 
vapaan metsästysoikeuden alueella. Asiak-
kaat kilpailisivat paikallisten metsästäjien 
kanssa hirviluvista eivätkä seurat saisi ulko-
puolisista taloudellista hyötyä, Keskinarkaus 
sanoo.
 Seurojen kaupalliseen hirvenmetsästys-
toimintaan nykyisessä laajuudessa suhtaudu-
taan neutraalisti, koska tulot käytetään seu-
ran investointeihin ja yhteiseen toimintaan. 
Metsästyslain mukaan metsästysmahdolli-

suus valtion mailla tulee ensisijaisesti tarjota 
sellaiselle metsästäjälle, jolla ei sitä muuten 
kohtuullisesti ole. Tätä ei kuitenkaan käy-
tännössä sovelleta hirveen eikä pienriistaan. 
Hirviseurueeseen voi liittyä jälkikäteen ja 
pienriistaluvat myydään ostojärjestykses-
sä. 
 – Ekologisen kestävyyden vuoksi met-
sästysluvat ovat rajallinen resurssi. Niiden 
jakamisessa on kyse arvo  päätöksistä. Rat-
kaisujen tekeminen edellyttää poliittista 
päätöstä siitä, missä määrin priorisoidaan 
syrjäseutujen elinkeinomahdollisuuksia ja 
missä määrin virkistysmetsästystä, Kes-
kinarkaus ja Matilainen muistuttavat.  

Tutkimus vapaan metsästysoikeuden alueesta

Valtion maiden metsästyksen kaupallisia toimintamalleja koskeva 
tutkimus rajoittui niin sanotun vapaan metsästysoikeuden alueeseen, 
mikä tarkoittaa Metsästyslain 8 §:n määrittelemiä Lapin, Kainuun ja 
Oulun riistahoitopiirien alueita. Tällä alueella paikallisilla metsästäjillä 
on lain suojaama oikeus metsästää valtion mailla oman asuinkuntansa 
alueella.

Tutkimuksessa selvitettiin metsästysmatkailun sosiaalista kestävyyttä, 
paikallisten metsästäjien määrän muutosta ja metsästysmatkailun 
aluetaloudellisia vaikutuksia. 

Metsähallituksen rahoittamaa tutkimusta varten haastateltiin 91 
metsästyksen toimijaa ja asiantuntijaa sekä toteutettiin kyselytutkimus 
lupametsästäjille ja metsästys matkailu yrityksille.

”Metsästykseen liittyvän erätalouden toimintamallit valtion mailla” 
-nimellä toteutettu hanke käynnistyi 1.2.2008 ja päättyi 30.11.2009.

Hankkeessa laadittiin julkaisu: Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen ja 
Sami Kurki: Metsästysmatkailun toimintamallit ja niiden kestävyys valtion 
mailla, Julkaisuja 18, 2009, 71 s. 

Tutkimusjulkaisu löytyy Ruralia-instituutin internet-sivuilta: 
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/uusimmat.htm
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Omistajuuteen liittyy kiinteästi laillisen 
ulottuvuuden lisäksi tunneperäisempi eli 
psykologinen ulottuvuus, jolla tarkoitetaan 
niitä tunteita, asenteita sekä sosiaalisesti 
muodostuvia merkityksiä, joiden kautta 
syntyy omistamisen kokemus. Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat Anne 
Matilainen ja Merja Lähdesmäki ovat 
selvittäneet psykologisen omistajuuden roo-
lia luontomatkailuyrityksen ja  yksityisen 

Psykologinen omistajuus 
ratkaisee metsäomistajan 
ja luontoyrittäjän 
yhteistyön

Metsänomistajille on tärkeää, että heidän 
metsäänsä kunnioitetaan. Rahallinen hyöty  
metsän ”lainaamisesta” ei niinkään paina 
vaakakupissa, ilmenee Ruralia-instituutin 
tutkimuksesta, jonka tekivät tutkijat Anne 
Matilainen (vas.) ja Merja Lähdesmäki.  

metsänomistajan välisessä yhteistyösuh-
teessa. 
 Metsänomistajat eivät ole yleensä talou-
dellisesti riippuvaisia yhteistyöstä luonto-
matkailuyritysten kanssa. Yrittäjät sitävas-
toin ovat usein kytköksissä  käytettävissä ole-
vaan luontoresurssiin. Näin yhteistyösuhde 
on epätasapainoinen ja yhteistyön onnistu-
minen riippuu tyypillisesti monesta muusta 
seikasta kuin taloudellisesta korvauksesta. 

Psykologista omistajuutta on tarkasteltu aiemmin lähinnä yrittäjyyskontekstissa. Ruralia-instituutin tutkimus tuo uuden 
näkökulman niin metsänomistajuuden tutkimukseen kuin metsänomistajien ja luontomatkailuyrittäjien yhteistyösuhteen 
tarkasteluunkin.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja sen aineisto koostui 10 luontoyrittäjän sekä 17 yksityisen metsänomistajan haas-
tattelusta, jotka toteutettiin syksyn 2008 ja kevään 2009 välillä. 

Yritykset edustivat erilaisia luontomatkailumuotoja ja ne sijaitsivat Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kainuun, Keski-Suomen 
ja Pohjois Savon maakunnissa. Kaikilla haastatelluilla luontoyrittäjillä oli yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa.

Julkaisu:
Anne Matilainen & Merja Lähdesmäki. 
Nature-based entrepreneurship in private forests – The preconditions for the sustainable co-operation between 
private forest owners and entrepreneurs 
Reports 48. 73 p. 2009. 

Teksti Anne Matilainen & Merja Lähdesmäki – Metsänomistajat asettavat metsälleen 
hyvin erilaisia omistajuus- ja tunnearvoja, 
jotka vaikuttavat  yhteistyösuhteisiin, Ma-
tilainen kertoo. 
 Omistajuuden kunnioittaminen luon-
tomatkailuyrityksen ja metsänomistajan 
välisessä yhteistyössä määrittääkin yhteis-
työn onnistumisen ja usein koko yrityksen 
toimintaedellytykset. 
 Keskeisimpänä tekijänä tutkimuksessa 
nousi esille kontrollin tunne. Metsänomista-
jat arvostivat yhteistyöneuvotteluissa omis-
tajuutensa kunnioittamista eri muodoissaan 
ja heille oli tärkeää kokea pitävänsä tilannet-
ta hallinnassa.  Asemaa metsänomistajana 
ei tohtinut  asettaa kyseenalaiseksi. 

Rahallinen hyöty 
ei aina etusijalla

Suurin osa haastatelluista metsänomistajis-
ta korosti metsien taloudellista merkitystä. 
Kuitenkin he halusivat välttää myös sellaiset 
potentiaaliset vahingot, jotka nähtiin muina 
kuin taloudellisina. 
 – Esimerkiksi luonnon esteettisten tai 
ekologisten arvojen vaurioittamista pidet-
tiin yhtä lailla loukkauksena omistajuutta 
kohtaan. Monesti omistajuuden kunnioitta-
minen oli jopa tärkeämpää kuin varsinainen 
rahallinen hyöty yhteistyöstä,  Lähdesmäki 
toteaa.
  Tämä heijastuu myös käsityksiin joka-
miehenoikeudella tapahtuvasta toiminnas-
ta. Suurin osa metsänomistajista hyväksyi  
jokamiehenoikeudet nykyisellään.
 – Kuitenkin he kokivat, että  alueen omis-
tajina heillä on oikeus asettaa rajat metsän 
käytölle etenkin jokamiehenoikeuksien 
”harmaalla alueella” omien arvojensa sekä 
mieltymyksiensä mukaan, Lähdesmäki jat-
kaa.
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Pohdintaa työperäisen 
maahanmuuttajan suhteesta 
maaseututilaan

Teksti Antti Saartenoja   |  Kuva Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sel-
vitti Turun yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa 
työperäistä maahanmuuttoa maaseudun nä-
kökulmasta vertailemalla Varsinais-Suomen 
ja Etelä-Pohjanmaan alueita. Tutkimuksen 
lähtökohtana oli monessa maaseutukunnas-
sa koettu osaavan työvoiman puute, jota yhä 
useammin on korvattu ulkomaisella työvoi-
malla. Tämä lisää tarvetta kehittää maaseu-
tuyhteisöjen valmiuksia kohdata monikult-
tuurisuutta ja järjestää maaseutukuntiin 
toimivat kotouttamispalvelut. 
 Maaseudun oleellinen eroavaisuus suh-
teessa kaupunkeihin on, että maahanmuut-
taja on maaseudulla usein vailla maanmies-
tensä seuraa. Hän on paljon riippuvaisempi 
yhteisöstä, johon hän ei ole alun perin kuu-
lunut ja johon hän tuo ulkopuolisuuden ja 
toiseuden elementin. 
 Toiseus näyttäisi maaseudulla kääntyvän 
osin myös myönteiseksi ominaisuudeksi. Tut-
kimuksessa haastateltuihin maahanmuutta-
jiin oli maaseudulla suhtauduttu yksilöinä 
ja heistä on oltu kiinnostuneita, toisin kuin 
kaupungeissa. Tähän vaikuttaa erityisesti 
yhteisöjen pienuus. Yhteisöt eivät ole pitäneet 
yksittäisiä tulijoita uhkana vaan enemmän 
mielenkiintoisena ja elämää rikastuttavana 

lisänä. Vieraat elementit ja toiseus ovat py-
syneet sopivassa mittaluokassa. Maahan-
muuttajat ovat lisäksi toimineet aktiivisesti 
eri yhdistyksissä, mikä on auttanut heidän 
kotoutumistaan. Maaseudun maahanmuut-
tajat olivatkin suhteellisen tyytyväisiä elä-
määnsä. Maaseudulla asumisessa on koettu 
myös haasteita kuten nurkkakuntaisuus ja 
sosiaalisen elämän vähäisyys. Moni koki kui-
tenkin olleensa onnekas löydettyään hiljai-
sen, rauhallisen ja turvallisen asuinpaikan 
suomalaiselta maaseudulta. 
 Vaikka maaseudulle näyttäisi mahtuvan 
vielä runsaasti uusia tulijoita, suurta maa-
hanmuuttoaaltoa tuskin nähdään. Tähän 
vaikuttaa ennen muuta maaseutuyhteisö-
jen tietty konservatiivisuus. Maaseudun 
elinvoiman lisäämisessä maahanmuuttajat 
ovat kuitenkin yksi mahdollisuus. Avain-
asemassa on maaseutuyhteisöjen halu ottaa 
maahanmuuttajat vastaan yksilöinä ja kyky 
profiloitua monikulttuurisuuteen.

Tutkimusjulkaisu: Antti Saartenoja, Maa-
rit Träsk, Sami Tantarimäki ja Markku 
Mattila: Maaseudun maahanmuuttajat,  
Kokemuksia työperäisestä maahanmuutosta 
Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maa-
seudulla. Raportteja 41. 108 sivua, 2009.

Maaseudun elinvoiman lisäämisessä maahanmuuttajat ovat yksi mahdollisuus.
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Kolmas sektori – 
hyvinvointivaltion 
pelastusrengas?
Kolmannesta sektorista puhutaan Suomessa nyt enemmän kuin 

vielä muutamia vuosia sitten. Mielenkiintoista on, että varsinkin 

poliittisessa ja julkisen vallan puheessa kolmas sektori näyttäytyy 

usein pelastusrenkaana, jonka toivotaan ratkaisevan palvelujen 

tuottamisen rahoituskriisi.  Sen toivotaan ratkaisevan myös ne 

tarpeet ja toiveet, joihin julkisen sektorin tai markkinoiden ei 

uskota voivan vastata. 

Keväällä 2010 valmistuneessa tutkimuk-
sessa ”Kolmas sektori maaseutukunnissa” 
pureuduttiin siihen, millainen on maaseu-
dun kolmas sektori ja millaisena toimijana 
järjestöt nähdään maaseutumaisissa kun-
nissa nyt, kun kunta- ja palvelurakenne on 
voimakkaasti muuttumassa ja väestö van-
henemassa. 
 Perinteisen järjestötoiminnan merkitys 
tapahtumien ja harrastusmahdollisuuksien 
järjestäjänä sekä yhteisöllisyyden ja ihmis-
ten välisen kanssakäymisen vahvistajana 
nähdään maaseutukunnissa edelleen hyvin 
tärkeänä. Maaseutukuntien talouden tiuken-
tuminen, palvelujen kysynnän kasvu ja vä-
estön ikääntyminen ovat nostaneet tämän 
kolmannen sektorin perinteisen toiminnan 

rinnalle kysymyksen siitä, mikä on järjes-
töjen rooli palvelujen tuottajana ja julkisen 
sektorin kumppanina. 
 On selvää, että väestön ikääntyessä myös 
maaseutukunnissa tarvitaan uudenlaisia 
ratkaisuja, joilla tuotetaan apua tarvitsevil-
le ihmisille tukea, hoivaa ja hoitoa. Samalla 
joudutaan tekemään poliittisesti vaikeita 
rajanvetoja, mitä palveluja rahoitetaan ve-
rovaroin ja mitkä palvelut tuotetaan ja ra-
hoitetaan muilla tavoin. 
 – On myös otettava kantaa siihen, mitä 
tehtäviä jätetään järjestöjen kautta kanavoi-
tavan vapaaehtoisen avun varaan, tutkija 
Ritva Pihlaja sanoo. 
 Tutkimuksen mukaan on selvää, että mi-
käli kolmannen sektorin odotetaan osallistu-
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edellyttävät sitoutumista, säännöllisyyttä ja 
pitkäjänteisyyttä, ei tällaisia tehtäviä voida 
edellyttää hoidettavaksi vapaaehtoisvoimin, 
ilman korvausta. Näiden tehtävien hoitami-
seen tarvitaan palkattuja työntekijöitä myös 
järjestöissä.
 – Palvelujen tuottamisen ongelmia ja ra-
hoituskriisiä ei siis ratkaista kutsumalla kol-
mas sektori ja järjestöt vapaaehtoistyöhön, 
varsinkaan maaseudun pienen väestöpohjan, 
ikääntyvän väestön ja pitkien välimatkojen 
olosuhteissa, Pihlaja kertoo.

Etäisyydet nostavat 
kustannuksia

Vapaaehtoisen ja palkatun työn välisen ra-
japinnan ohella toinen kolmannen sektorin 
vaikea rajanveto liittyy siihen, milloin yh-
distyksessä on kysymys yritystoiminnasta 
ja milloin yleishyödyllisestä yhdistystoimin-
nasta. Maaseudun pitkien etäisyyksien pie-
nillä palvelumarkkinoilla todellista kilpailua 
ei useinkaan ole. Etäisyydet ja harva asutus 
nostavat palvelujen tuottamisen kustannuk-
sia. Tällöin se hinta, joka palvelusta voidaan 
periä, ei riitä aina kattamaan edes palkka- ja 
matkakustannuksia. 
 – Tarvitaan niin tutkimusta kuin hallin-
non ja poliitikkojen aitoa paneutumista sen 
määrittelemiseksi, miten julkisen vallan tu-
lee tulkita paikallisia kilpailuolosuhteita sekä 
tukea ihmisten perusoikeuksia toteuttavien 
palvelujen järjestämistä, Pihlaja toteaa.

Tutkija Ritva Pihlaja tarkasteli kolmatta sektoria maaseutukunnissa.

Vapaa-ajan asukkaat arvostavat 
paikallisuutta Etelä-Savossa

Teksti & kuvat Manu Rantanen

Vapaa-ajan asukkaat tulevat olemaan yhä 
merkittävämpi palvelujen käyttäjäryhmä.  
Mökkien määrän kasvun lisäksi vapaa-ajan 
asumisen muutostrendit, kuten mökkiläis-
ten eläköityminen sekä sukupolvenvaihdok-
set lisäävät palvelujen kysyntää. 
 Eteläsavolaiset vapaa-ajan asukkaat 
tulevat lisäämään muun muassa lomailuun 
liittyviä vapaavalintaisia palveluja kuten 
kesäteatterissa käyntiä ja mökkiin liitty-
viä välttämättömyyspalveluja, esimerkiksi 
remontointipalveluja. Myös päivittäistava-
roihin ja arvostuksiin liittyvien palvelujen, 
kuten paikallisten elintarvikkeiden, käyttö 
kasvaa.
 Mökiltä aiotaan käydä tulevaisuudessa 
yhä enemmän kulttuuritapahtumissa sekä 
matkailukohteissa. Elintarvikeostokset 
tehdään lähinnä mökkikunnan keskustan 
kaupoissa ja yhä enemmän suoraan maati-
loilta. Paikallisuus on mökkiläiselle paljon 
enemmän kuin pelkkä tavara; se on myös 
palvelua. Vapaa-ajan asukkaat haluavat tu-
kea paikallisia yrittäjiä.
 Yritykset ovatkin havainneet vapaa-ajan 
asukkaiden kasvavan merkityksen liiketoi-
minnassaan. Monet maatilat palvelevat 
mökkeilijöitä sivutoimisesti. Niiden palve-
lurepertuaari on laaja tienaurauspalveluista 
torimyyntiin asti. Vapaa-ajan asukkaat ovat 
myös rakennus- ja elintarvikealalle hyvin 
tärkeitä asiakkaita.
 Mökit sijaitsevat pääasiassa kaukana 
kuntakeskuksista. Tarvetta on yrittäjien ver-
kostoitumiselle, jotta palvelutarjontaa olisi 
riittävästi eri puolilla tulevaisuudessakin. 
Yritysten tulisi kiinnittää huomiota tiedot-
tamiseen, erityisesti internetin tehokkaam-
paan hyödyntämiseen. Palvelujen saatavuu-
den varmistaminen vaatii kehittämistyötä ja 
tähän tähtäävä hanke onkin suunnitteilla.
 Yrittäjien lisäksi esimerkiksi kylä- ja yrit-
täjäyhdistykset ovat merkittäviä toimijoita 
tapahtumien ja kulttuuripalvelujen järjes-
tämisessä. Kunnilla on olennainen rooli 
tukijana. Toimijoiden väliseen yhteispeliin 
kannattaa panostaa.

Mökit sijaitsevat pääasiassa 
kaukana kuntakeskuksista.

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa -tutkimuksessa tehtiin kysely kaikkiin 
Suomen maaseutumaisiin kuntiin. Lisäksi haastateltiin maaseutukuntien 
ja maaseudulla palveluja tuottavien järjestöjen edustajia. 

Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa, ja se on 
osa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kansalaisjärjestöteemaryhmän 
työtä. Päärahoittajana toimi Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Tutkimus julkaistaan sekä Ruralia-instituutin julkaisusarjassa että 
Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisujen sarjassa tämän vuoden 
aikana.
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Julkiset ruokapalvelut 
kaipaavat kestävämpää kehitystä  
Julkiset ruokapalvelut toteuttavat nyky-

ään monenlaisia ja osittain ristiriitaisiakin 

tavoitteita, joista  yksi on ylitse muiden: 

kestävän ruokajärjestelmän edistämi-

nen. Olisiko julkisista ruokapalveluista 

arkipäivän ’kestävän ruokajärjestelmän 

keskuksiksi’? Voisivatko asiakkaiden 

terveys ja mahdollisuus nauttia ateri-

asta, ympäristön jatkuvasti parantuva 

tila ja eläinten hyvinvointi, myyjien ja 

ostajien kaupalliset sekä sosiaaliset 

suhteet olla yhteisiä ilonaiheita? 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on 
tutkinut julkisten ruokapalveluiden toimi-
joiden suhtautumista kestävään kehityk-
seen. Energian ja veden säästäminen sekä 
jätteiden vähentäminen oli kaikille yhteinen 
tavoite, mutta elintarvikehankintojen sisältö 
– lähi- ja luomuruoka ja tavanomainen ruoka 
– jakoi toimijoiden näkemyksiä.
 Menestyneet ruokapalvelutoimijat 
etenivät ’tasapainoisesti’ organisaationsa 
strategian tukemina niin, että yhteistyöl-
lä vähennettiin jätteitä, hankittiin lähi- ja 
luomuruokaa, tuontielintarvikkeita, reilun 
kaupan tuotteita sekä tiedotettiin kestävästä 
kehityksestä. Myös toiminnan taloudelliset 
hyödyt jaettiin toimijoiden kesken. Maa-

Minna Mikkolan tutkimusten mukaan elintarvike-
hankinnat näyttäytyvät ruokapalvelutoimijoille 
ongelmallisina etenkin kestävän kehityksen nä-
kökulmasta.   
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LUOMULEHTI ILMOITUS – 1/4 sivu 90 × 128

Luomuseminaari 
Mikkelissä 28.7.2010

Päivitä tietosi luomusta!

Tervetuloa!

Kasarmin Kampus, Patteristonkatu 3

Seminaarissa uusimmat tutkimustulokset 
ja kannustavat yritysesimerkit.

Iltapäivällä voit valita monipuolisista 
rinnakkaisohjelmista.

Päivän päättää illanvietto yliopistokampuksella. 

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset 
21.6.2010 mennessä

www.ekoneum.com tai
puhelimitse Sirpa Nupposelle, 050 390 2441
Lisätietoja antaa Sari Mäkinen-Hankamäki, 

Ekoneum, puh. 044 355 6293

seudun elinvoimaisuutta ajavat toimijat 
pyrkivät hankkimaan paikallista ruokaa 
kouluihin, eikä tässä yhteydessä lähi- ja 
luomuruoalla nähty suurta eroa. ’Aktiiviset’ 
toimijat etsivät vähäisiäkin mahdollisuuksia 
käyttää luomuelintarvikkeita, jopa vailla or-
ganisaation ohjeistusta. 
 ’Junailevat’ ruokapalvelutoimijat pyrki-
vät tukemaan alueensa elintarvikeyrityksiä 
mutta pettyivät yksinäisiin kehittämispyr-
kimyksiinsä. Kriittiset toimijat kyseenalais-
tivat lähi- ja luomuruoan ympäristöhyödyt 
ja peräsivät tietoa toimintansa pohjaksi. 
Huolestuneet toimijat pohtivat halpojen 
tuontielintarvikkeiden ennakoimattomia 
terveysvaikutuksia. Satunnaisesti lähi- ja 
luomuruokaa hankkivat toimijat kannatti-
vat kestävää kehitystä mutta eivät toimineet 
järjestelmällisesti. Valikoivat toimijat erotti-
vat elintarvikehankinnat kestävyystavoittei-
den ulkopuolelle tiukan säästöpolitiikan pai-
neissa. Etääntyneet toimijat pitivät etenkin 
luomuruokaa merkityksettömänä kestävän 
kehityksen kannalta.  
 Tutkimuksen tulokset kertovat, että elin-
tarvikehankinnat näyttäytyvät ruokapalve-
lutoimijoille ongelmallisina nimenomaan 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Tulokset 
perustelevat vahvasti määrätietoisen stra-
tegisen otteen tarvetta ruokapalveluiden 
kehittämiseksi. Toimijoiden mahdollisuuk-
sina nähdään aiempaa monimuotoisempi ja 
luovempi yhteistyö elintarvikeketjun ja tut-

kimuksen kanssa. Tavoite oppimisesta arjen 
kestävän ruokajärjestelmän keskukseksi lä-
henee käytännön toimijoiden ja tutkimuksen 
yhteistyöllä.   

Torsti Hyyryläinen  
Tieteenkesyttäjä 2010

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusjoh-
taja, HT  Torsti Hyyryläinen  on vuoden 2010 Tie-
teenkesyttäjä. Palkinto myönnetään henkilölle, joka 
on tuonut ansiokkaasti tiedettä julki helposti ymmär-
rettävässä muodossa.
   
Hyyryläinen tunnetaan vahvana yhteiskunnallisena 
vaikuttajana ja keskustelijana. Hänellä on aina kiinnos-
tavaa sanottavaa ja hän kykenee pukemaan sanotta-
vansa uskottavaan ja ymmärrettävään muotoon. 

Torsti Hyyryläisen työn tulokset eivät ole jääneet map-
peihin lojumaan, vaan ne ovat muuttuneet hyödyksi 
tavalla tai toisella. Hän ei jää norsunluutorniin, vaan 
laskeutuu kansalaisten pariin osallistumaan itse. Hänen 
mielestään kansalaisuus tarkoittaa aktiivisuutta yhtei-
siin asioihin ja aktiivinen kirjoittaminen ja hyvä pörinä 
ovatkin hänen mielestään tärkeitä vaikuttamisen muo-
toja. Palkinnon saaja on kiinnostunut paikallisuudesta.  
  
Erityisesti kansalaisten osallistumisen ja kunnan kehit-
täminen ovat hänelle tärkeitä asioita. Hänen otteen-
sa yhteiskunnallisiin asioihin ja kysymyksiin on tuore. 
Mikkelin yliopistokeskus myönsi palkinnon viidettä 
kertaa.

Tieteenkesyttäjä 2010 on julkaissut useita sekä tie-
teellisiä että tiedettä popularisoivia artikkeleita. Hänet 
tunnetaan hyvänä luennoitsijana ja tieteen havainnol-
listajana. Oppilaansakin hän laittaa mieluiten käytän-
nön töihin. Hänelle on kertynyt lukuisia asiantuntija-
tehtäviä valtakunnallisissa työryhmissä, joissa hän on 
pystynyt hyödyntämään ja soveltamaan tutkimuksen 
ja tieteen aikaansaannoksia.

Reilua ja kestävää 
- suomalaisen ruoantuotannon haasteet

Ruokamessuseminaari perjantaina 3.9.2010 Kauhajoella 
(SeAmk Liiketoiminta, Topeeka 47). 

Seminaarissa pohditaan suomalaisen ruoantuotannon tulonjaon 
reiluutta ja kestävää tuotantoa, vastuullisuutta elintarvikeketjus-
sa sekä ammattikeittiöiden roolia kestävien valintojen edistäjänä. 
Case-puheenvuorot perunan hiilijalanjäljestä ja luomutomaatin 
ekologisuudesta.

Seminaariohjelmaan sisältyy tutustuminen Kauhajoen ruokames-
suihin.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
koulutussuunnittelija Sofia Eklund 
sofia.eklund@helsinki.fi tai p. 050-4151 628

www.helsinki.fi/ruralia ja www.ruokamessut.fi
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Paikalliset 
sosiaaliset 
innovaatiot

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimus-
projektissa kohteena olivat kehittämisprojek-
tit kolmen hyvin erilaisen maan maaseudulla: 
Etelä-Savossa, Moletain ja Balninkain alueilla 
Liettuassa sekä Semenovan alueella Keski-
Venäjällä. 
 
Tavoitteena oli tutkia paikallisia sosiaalisia in-
novaatioita, joiden tarkoituksena oli korjata 
rakennemuutosten negatiivisia sosiaalisia 
ja taloudellisia seurauksia. Sosiaaliset inno-
vaatiot määriteltiin ohjelmiksi, periaatteiksi 
ja käytännöiksi tai organisaatiomuodoiksi, 
jotka palvelevat yhteisiä paikallisia intres-
sejä eli niillä tulee olla paikallisella tasolla 
heijastusvaikutuksia innovoivan yksikön 
ulkopuolelle.
 
Etelä-Savon Kyläsportti-hanke pyrkii edis-
tämään terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöl-
lisyyttä aktivoimalla kyläläisiä liikkumaan. 
Aktivointia on toteutettu muun muassa ky-
lissä kiertävän, liikuntavarusteita sisältävän 
sporttivaunun avulla. 
 
Kalliotaidekeskus -hankkeen tavoitteena on 
perustaa Ristiinaan kalliotaiteelle omistettu 
keskus, joka houkuttelisi perheitä, kouluryh-
miä ja kalliotaiteen asiantuntijoita. Tarkoituk-
sena on sekä lisätä tuntemusta kalliotaiteesta 
että edistää alan tutkimusta ja alueen yri-
tystoimintaa.  
 
Professori Leo Granbergin projektin tutki-
joina työskentelivät dosentti Jouko Nikula 
Aleksanteri-instituutista sekä Inna Kopote-
va ja Miira Niska Ruralia-instituutista. Siihen 
osallistuivat apulaisprofessori Egle Butkevi-
ciene Kaunasin teknologisesta yliopistosta 
sekä Dr. Aleksandr Bedny ja M.A. Alexander 
Shkerin Nizhni Novgorodin yliopistosta.

Projektin loppuraportti: 
Jouko Nikula ym. Social partnership and so-
cial innovation in rural areas 2010 (julkaistaan 
kesällä).

Sosiaaliset 
innovaatiot 
suurennuslasin alla
Maaseutupolitiikan missiona on maaseudun kehittäminen ja kehittämisen kes-

keisenä työkaluna on nykyisin innovaatioiden aikaansaaminen. Innovaatioita on 

monenlaisia ja niihin sisältyy eri painotuksin taloudellisia, teknologisia, ekologisia 

ja sosiaalisia aineksia. Kaikissa innovaatioissa on sosiaalinen aspekti, mutta jot-

kin innovaatiot voidaan tarkoitusperänsä ja seuraustensa perusteella määritellä 

sosiaalisiksi innovaatioiksi.

Sosiaaliset innovaatiot -projektin yhtenä tutkimuskohteena on ollut muun muassa lasten turvakoti Venäjällä.
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tutkittu kolme vuotta sosiaalista kumppa-
nuutta rakenteeltaan muuttuvan maaseudun 
sosiaalisissa innovaatioissa. Etelä-Savossa 
maaseudun sosiaaliset innovaatiot jakaan-
tuvat pääpiirteissään kolmeen ryhmään: 
palvelujen tuottamiseen, yrittäjyyden edistä-
miseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. 
Liettuassa innovaatioita tarvittiin myös 
osaamispääoman kohottamiseen.
 Alueiden omat asiantuntijat määritteli-
vät maaseudun ongelmat samansuuntaisesti 
kaikissa kolmessa maassa. Eräässä Etelä-
Savon maaseutukunnassa ongelmiksi näh-
tiin heikko taloustilanne, pieni väestöpohja, 
yrittäjien puute, heikko infrastruktuuri ja 
paikallisen väestön passiivisuus. Kaikki on 
huomattavasti dramaattisempaa Venäjän ja 
Liettuan maaseudulla. Niiden yhteiset ongel-
mat ovat työttömyys, väestökato ja palvelui-
den rapautuminen.
  Työttömyys ja palveluiden rapautuminen 
tunnistettiin ongelmiksi myös Etelä-Savossa. 
Venäjän ja Liettuan maaseutua kohtasi kui-
tenkin 1990-luvulla valtion yritysten ja sosi-
aalisten tukijärjestelmien lähes täydellinen 
romahtaminen, jota seurasi äärimmäinen 
köyhyys ja syrjäytyminen. Ihmisten selviä-
minen riippui pitkään sukulaisverkoston ja 
ystävien avusta. Liettuassa seurasi 10 vuo-
den kriisi, jonka jälkeen ulkoinen rahoitus 
ja EU:n maaseutupolitiikka on avannut tie-
tä paikallisille innovaatioille. Maaseudulla 
asuu hyvin koulutettuja, työttömäksi jää-
neitä henkilöitä, jotka ovat tarttuneet näi-
hin mahdollisuuksiin. Projektitoimintaa on 
alettu kokeilla myös Venäjällä 2000-luvun 
puolivälin jälkeen. Ulkomaiset säätiöt toimi-
vat sielläkin ja valtion ohjelmissa on alettu 

kiinnittää huomio myös maaseutuun. 
 Tutkimuskohteita ovat olleet muun mu-
assa Venäjällä lasten turvakoti, Liettuassa 
Balninkain kylätalo ja sinne keskittynyt 
internetin koulutustoiminta ja moninainen 
projektitoiminta. Etelä-Savossa tutkittiin 
Kyläsportti-hanketta sekä Ristiinan kallio-
taidekeskus -hanketta. 

Toimiva kumppanuus  
vaati paneutumista

Yleisenä havaintona kaikista tutkituista in-
novaatioista voi todeta, että niiden toteutta-
minen edellytti hyvin monitasoista organi-
soitumista ja eri asemissa olevien ihmisten 
myötävaikutusta. Kumppanuuksien toimi-
vuus käytännössä ei ollut itsestäänselvyys. 
Kumppanuudet julkisen ja yksityisen sekto-
rin välillä, yhteistyö yritysten ja paikallisen 
väestön välillä sekä paikallisten, alueellisten 
ja valtakunnallisten toimijoiden hyväksyntä 
vaati kykyä neuvotella, suunnitella, arkistoi-
da ja raportoida.
  Tulosten valossa kumppanuusidea 
näyttää johtaneen usein maaseudun ke-
hittämisessä liian vaativiin ratkaisuihin. 
Onnistuneissa projekteissa toimii mutki-
kas verkosto, jota pyörittämään tarvitaan 
asialleen vahvasti omistautunut ja omaa ai-
kaansa vastikkeetta uhraava henkilö. Sellai-
nen on esimerkiksi Semenovin lastenkodin 
johtaja, jota eräs haastateltava luonnehti 
seuraavasti: ”(Lastenkodin) johtaja selittää 
asiat konkreettisella tavalla ja kutsuu aina 
vierailulle. Hän on sellainen nainen, että kun 
hänen kanssaan on kerran puhunut… Ei ole 
mahdollista kieltäytyä auttamasta lapsia.”     
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Arviointi 
toimii 
epäsuorana 
hallinta-
välineenä

Ruralia-instituutin tutkijat Marko Nousiainen ja Päivi Pylkkänen ovat perehtyneet väitöskirjatutki-
muksissaan hallintaan ja arviointiin.

Teksti Marko Nousiainen & Päivi Pylkkänen | 
Kuva Anne Hytönen

Hajautettu hallinta ja valta maaseutupolitiikan verkostoissa

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikössä tutkittiin hallintaa 
”Hajautettu hallinta ja valta maaseutupolitiikan verkostoissa” -hankkeessa. 
Tavoitteena oli tarkastella, millaisia prosesseja ja muotoja uusi hallinta tuottaa 
suomalaisessa ja eurooppalaisessa maaseutupolitiikassa. 

Tutkimushankkeessa työskenteli kaksi väitöstutkijaa: Päivi Pylkkänen 
(aluetiede), jonka väitöskirjatyön aiheena on arviointi hallintamekanismina sekä 
Marko Nousiainen (valtio-oppi), jonka työ käsittelee toimintaryhmätyötä eli 
Leader-toimintaa poliittisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi tutkimusryhmä 
on yhdessä tarkastellut suomalaisen maaseutupolitiikan verkostoja kansallisella 
tasolla. 

Hankkeen nimi: New Rural Governance in Diffused Power Contexts./
Hajautettu hallinta ja valta maaseutupolitiikan verkostoissa.

Kesto: 2007–2009

Rahoittaja: Suomen Akatemia 

Johtaja: Torsti Hyyryläinen 

Kumppanit: Markku Sotarauta, Tampereen yliopisto. Marja Keränen, 
Jyväskylän yliopisto. Mark Shucksmith, University of Newcastle upon Tyne, 
UK.  Patsy Healey, University of Newcastle upon Tyne, UK.

– Arviointikäytännöissä hallinta tapahtuu 
vallan näkyvistä instituutioista etäännytet-
tynä, toimimalla kaukaa. Arviointikäytän-
töjä voi kutsua myös piilopoliittisiksi, sillä 
niiden argumentaatio kaventaa keskustelun 
alaa ja kääntää kysymyksiä teknisiksi.
Näin kertoo Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutin tutkija Päivi Pylkkänen, joka 
tutki hallintaa. Tavoitteena oli tarkastella, 
millaisia prosesseja ja muotoja uusi hallinta 
tuottaa suomalaisessa ja eurooppalaisessa 
maaseutupolitiikassa.
  Esitetyt tulokset täsmentävät Pylkkäsen 
mukaan aikaisempia käsityksiä arvioinnin 
käytöstä ja vaikutustavoista.
 Tutkimushankkeen arviointia koskeva 
osa lähti liikkeelle aavistuksesta, että yh-
teiskunnan eri aloilla yleistyneet erilaiset 
arviointikäytännöt voisivat tarjota hedel-
mällisen tarkasteluikkunan nykyiseen hal-
linnan tapaan. Tutkimuksessa onkin analy-
soitu empiirisesti esimerkiksi niin sanottuja 
’hyviä käytäntöjä’, itsearvioinnin muotoja ja 
arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita jäl-
ki-foucaultlaisesta hallinnan analyyttisestä 
näkökulmasta.
 Aineistoina ovat olleet eurooppalaisen 
ja suomalaisen maaseutupolitiikan piirissä 
tuotetut dokumentit.
 – Edistynyt liberaali hallinnan tapa on 
tutkimuksessa ymmärretty  houkutteluna, 
suostutteluna ja toimijuuksien tuottamisena 
eli hallitsemisen päämääriä tavoittelevana 
pehmeänä hallintana, Pylkkänen sanoo.  
  Osahankkeen alustavia tuloksia on esi-
telty Euroopan maaseutusosiologien kon-
ferenssissa Vaasassa 19.–21.8.2009 sekä 
Suomen Sosiologipäivillä Jyväskylässä 
19–20.3.2010.

Leader-toiminta näyttäytyy 
monimuotoisena  
hallintajärjestelmänä 

Tutkimushankkeen Leader-toimintaan 
pureutuvassa osiossa on selvitetty verkos-
tomaisen hallinnan toimintaa suomalaisen 
maaseudun kehittämistyön kautta.
 Leader-toiminta – osana verkostomais-
ta hallintajärjestelmää – näyttää sommi-
telmalta, jonka puitteissa kerätään erilaisia 

Hyvä innovaatiotoiminta 
edellyttää kehittämisotteiden yhdistelyä

Olli Ruokolainen Tampereen yliopistosta (vas.) ja Timo Suutari Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista 
esittelivät hankkeen tuloksia Alavudella. 

Onnistunut innovaatiotoiminta edellyt-

tää maaseudulla erilaisten kehittämis-

otteiden yhdistelyä sekä tasapainoilua 

perinteisen elinkeinopolitiikan ja uuden 

innovaatiopolitiikan välillä. Tämä kävi 

ilmi Helsingin yliopiston Ruralia-instituu-

tin ja Tampereen yliopiston Alueellisen 

kehittämisen tutkimusyksikkö Senten 

yhteistutkimuksesta, joka toteutettiin 

keväällä 2009.

Suutari, T.; Ruokolainen, O.; Ko-
lehmainen, J.; Saartenoja, A.: 
Etelä-Pohjanmaan maaseudun 
innovaatioympäristöt. Perintei-
sen elinkeinopolitiikan ja uuden 
innovaatiopolitiikan mahdollisuu-
det ja rajoitteet maaseutualueilla. 
Tampereen yliopisto. 2009. 

Tutkimus on luettavissa verkos-
ta: http://www.uta.fi/laitokset/
yhdt/sente/julkaisut.htmlT
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Tutkimuksessa perehdyttiin Etelä-Pohjan-
maan maaseudun innovaatioympäristöihin 
ja selvitettiin erilaisissa kehitysvaiheissa ole-
vien innovaatioympäristöjen ominaisuuksia 
sekä kehittämishaasteita. Tutkimuksen ra-
hoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
Etelä-Pohjanmaan liiton kautta. 
 Tutkimuksen mukaan maaseutualueiden 
yritys- ja palvelutoimintojen kehittäminen ja 
uudet innovaatiotavoitteet kannattaa nivoa 
nykyistä paremmin olemassa oleviin inno-
vaatiojärjestelmiin. Vaikka maantieteellisel-
lä läheisyydellä ja paikallisilla verkostoilla on 
edelleen innovaatiotoiminnassa iso merki-
tys, kansallisiin ja globaaleihin verkostoihin 
pääseminen tulee entistä tärkeämmäksi sekä 
maaseutu- että kaupunkialueilla. Etenkin 
maaseudulla innovatiiviseen toimintaan 
tarvittavat ylialueelliset verkostot sekä tuo-
te- ja palvelumarkkinat korostuvat. 

Innovaatioympäristöjen

tutkimus jatkuu

Innovaatioympäristöjen tutkimus saa jatkoa, 
kun Ruralia-instituutti, Sente sekä Joensuun 
yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus 
Spatia aloittavat Työ- ja elinkeinominis-
teriön rahoittaman Innovaatiotoiminnan 
edistäminen maaseudulla -hankkeen touko-
kuussa. Tutkimushanke pohjautuu osaltaan 
aiempaan tutkimukseen, mutta laajenee 
kattamaan maaseudun innovaatiotoimin-
nan tukemisen kannalta keskeiset toimijat 
ja politiikanlohkot. Tarkasteltavina ovat 
elinkeinopolitiikan ja maaseutupolitiikan 
linjaukset ja keinovalikoimat maaseudun 
innovatiivisuuden tukemisessa.    
 Erityisinä tutkimuskohteina ovat seu-
dulliset kehittämisyhtiöt sekä paikalliset 

toimintaryhmät. Hanke on valtakunnallinen 
ja tutkimuskohteita on Etelä-Pohjanmaan li-
säksi Kouvolan seudulta, Pielisen Karjalasta 
sekä Ylä-Pirkanmaalta. Hankkeen tulokset 
valmistuvat vuoden 2011 kesään mennes-
sä. 

hallintaa tukevia elementtejä yhteen, maa-
seutupolitiikan tavoitteita tukevaksi koko-
naisuudeksi. 
 – Näin erilaiset ja osin jopa ristiriitaiset 
käytännöt, diskurssit, tiedonalat tai poliit-
tiset tavoitteet voidaan koota suhteellisen 
yhtenäiseksi hallintajärjestelmäksi, tutkija 
Marko Nousiainen Ruralia-instituutista 
sanoo. 
  Tutkimuksen tavoitteena on toiminta-
ryhmätyön poliittinen luenta etnografisen 
aineiston pohjalta. Tässäkin tutkimuksessa 

tulkinnan teoreettiseksi näkökulmaksi on 
valittu hallinnan analyysi. Tällöin tarkoi-
tus on katsoa hallinnan toimintatapoja, ja 
kysyä, miten kehittynyt liberaali hallinta 
toimii edistäessään tiettyjä toimijuuksia ja 
toimintamahdollisuuksia. 
 Osahankkeen alustavia tuloksia on esi-
telty XLII Politiikan tutkimuksen päivillä 
Helsingissä 11.–12.3.2010 ja Maaseututut-
kijatapaamisessa Tampereella 12.11.2009.
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Ruralian kaivostutkimukset keskittyvät aluetaloudellisiin vaikutuksiin

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin professori Hannu 
Törmän kehittämällä RegFinDyn-aluemallilla voidaan teh-
dä useammalle vuodelle ulottuvia skenaarioita. Pohjana 
käytetään Tilastokeskuksen kansan- ja aluetilinpidon ai-
neistoa.  

Törmä on tehnyt toistakymmentä kaivostutkimusta, joiden tarkoituk-
sena on esittää, minkälaisia talousvaikutuksia hankkeella on alueelle. 
Tutkimukset ovat kokonaisuudessaan rahoitettu julkisella rahalla.
   – Emme siis tutki, mitä ympäristövaikutuksia hankkeesta ai-
heutuu, vaan sitä, kuinka paljon kaivos toisi taloudellista kasvua ja 
työllisyyttä alueelle.
   Ruralia-instituutissa tehdyt kaivostutkimukset liittyvät Työ- ja 
elinkeinoministeriössä tekeillä olevaan aluetalous 2020 raporttiin. 
Kaivosala on nähty päättäjien tasolla potentiaalisena kasvualana met-
säteollisuuden ja metalliteollisuuden hiipuessa viennin vetureina. 
   – TEM:in alueiden kehittämisen yksikkö seuraa aktiivisesti  alu-
eiden kehittymistä, Törmä tietää.  

Arvometalleja? Hannu Törmä on kaivostutkimuksia laatiessaan tehnyt myös 
kenttätyötä, ja näiltä matkoilta  on tullut mukaan myös kättä pidempää.  
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Valtaosa Dynamon 
asiakkaista jatkaa 
yritystoimintaansa

Teksti Riitta Kaipainen & Pasi Komulainen | Kuva Anne Hytönen

Törmän ja tutkija Kaarina Reinin mukaan taloudellisen kasvun 
kannalta merkittävimmät kaivokset ovat Pajala-Kolari, Sokli ja Tal-
vivaara. Niiden kumulatiivinen vaikutus talouskasvuun on pitkällä 
tähtäimellä 1–3 prosenttia yli normaalikehityksen.
   Kaivosten vaikutus työllisyyteen on myös suuri. Pajala-Kolari ja 
Sokli parantavat työllisyyttä investointivaiheessa vuosittain keski-
määrin 1 100 – 1 200 henkilötyövuodella. Talvivaaran kaivoksella 
vastaava työllisyysvaikutus on vuosikeskiarvona 1 500 uutta henki-
lötyövuotta. Luvuissa on mukana aluetalouden täysi sopeutuminen 
ja kaikki kerroinvaikutukset. 

Energia kiinnostaa

erityisesti

Professori Törmää kiinnostaa tutkijan innolla uudet aluevaltaukset 
ja tähän liittyen hän haluaisi jatkossa tutkia energia-alaa.  Sekään 
ei ole hänelle vierasta, sillä Törmä on ollut mukana muun muassa 
laatimassa Etelä-Pohjanmaan bioenergiastrategiaa.
   –  Tuuli on ilmainen tuotannontekijä. Olisi mielenkiintoista läh-
teä pohtimaan, miten se mallinnetaan, Törmä jo tuumii. 

Vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaan Mikkelin 
Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaista 81 
prosenttia jatkaa yritystoimintaa, kun taas siitä luo-
puneita oli 19 prosenttia. Kartoituksen kohteena olivat 
vuosina 2002–2006 yritystoiminnan Mikkelin seudulla 
käynnistäneet 228 henkilöä.

Yritystoiminnan jatkuminen tai siitä luopuminen näyttää ratkeavan 
pääasiassa kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana. 
 Toimintaa jatkavissa yrityksissä näkymät liikevaihdon ja työpaik-
kojen kehityksestä olivat haastatteluhetkellä positiivisia. Yrittäjät 

olivat tyytyväisiä toiminnan kannattavuuteen ja yritystoiminnasta 
saatavaan toimeentuloon.  
 Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamolla on ollut tärkeä rooli 
alkavien yrittäjien neuvonnassa.
 – Yli puolet haastatelluista oli käyttänyt pelkästään sen palveluja, 
kertoo Dynamon selvityksen laatinut koulutussuunnittelija Riitta 
Kaipainen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. 
 Dynamo onkin saanut asiakkailtaan erinomaiset arviot palve-
luistaan.   
 Irtautumisen yleisin syy oli yrityksen huono taloudellinen tilanne 
tai se, ettei toiminta antanut riittävää toimeentuloa. 
 Yritystoiminnasta luopuminen johtui merkittävästi myös muista 
kuin itse liiketoiminnasta, kuten terveys- ja perhesyistä sekä eläk-
keelle siirtymisistä. Lopettaneista noin puolet piti mahdollisena, että 
he vielä palaavat yrittäjiksi.

Maaseutu – väliinputoajasta vastuunkantajaksi
Maaseutupolitiikan itsenäistyminen alue- ja 
maatalouspolitiikan puristuksessa

Maaseutu – väliinputoajasta vastuunkantajaksi on VTT, professori Eero 
Uusitalon tutkimus Suomen maaseutupolitiikan muotoutumisesta. 
Julkaisussa analysoidaan uuden politiikan alan syntyprosessia ja 
kehitystä kahden historiallisesti vanhemman politiikan – aluepolitiikan 
ja maatalouspolitiikan – puristuksessa.

Eero Uusitalo on ollut maaseutupolitiikan keskeinen toimija 1980-luvulta 
lähtien. Hän on kirjaimellisesti elänyt tutkimansa politiikan alan keskiössä 
koko sen ajan, mitä tutkimus koskee. Tästä syystä on ymmärrettävää, 
että hän on halunnut kuljettaa tutkimustekstin rinnalla omakohtaisista 
kokemuksista ja tapahtumista kertovia anekdootteja, jotka epäilemättä 
elävöittävät tekstiä. 

Kirjan taustalla on Ruralia-
instituutin hanke Kokemuksista 
strategioita – Maaseutupolitiikan 
rakenteet ja toimet Suomessa 
1980–2020.  
  
Uusitalo Eero,  
Maaseutu – väliinputoajasta 
vastuunkantajaksi, 
Julkaisuja 17. 311 sivua. 2009. 
Painettu julkaisu 20 euroa.

Ruralia-instituutin toiminta on vuoden 2010 alusta lähtien 
organisoitu tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoimintaryhmiin. 
Esittelemme seuraavassa ryhmien vetäjät ja sisältöteemat.
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VTT, professori 
Leo Granberg
Yhteiskuntatieteellinen 
maaseutututkimus, 
Venäjä-hankkeet

HT, tutkimusjohtaja 
Torsti Hyyryläinen
Maaseudun strateginen 
kehittäminen, 
maaseutupolitiikka

MMT, projektipäällikkö 
Sari Iivonen
Luonnonvara-ala 
ja bioenergia

FT, professori 
Sami Kurki
Luontoyrittäjyys ja 
Yrittäjyyden 
uudistuminen 
maaseudulla

VTT, tutkimusjohtaja,
professori 
Tapani Köppä
Osuustoiminta, 
yhteisötalous, 
yrittäjyys

ELT, tutkimusjohtaja 
Ulrike Lyhs
Elintarvikeketjut ja 
niiden turvallisuus

FT, vanhempi tutkija 
Antti Saartenoja
Maaseudun 
kehittämispolitiikat

VTT, professori 
Pirjo Siiskonen
Luomu ja kestävä 
kehitys

KTT, professori 
Hannu Törmä
Aluetaloudellisten 
vaikutusten arviointi

Ins. (amk), 
kehittämispäällikkö 
Hanna-Maija 
Väisänen
Elintarvikeala
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”Tutkimustulokset 
pitää viedä kentälle”
Eläkkeelle siirtyvä kehittämispäällikkö 
Pauli Valkosalo painottaa tutkimuksen  
ja käytännön yhteyttä 

Teksti & kuva Pasi Komulainen

Kun Pauli Valkosalo aloitti vuoden 1993 
maaliskuussa Ruralia-instituutissa, silloi-
sessa  Maaseudun tutkimus- ja koulutuskes-
kuksessa, ei hän ajatellut, että jäisi eläkkeelle 
samasta työpaikasta.
 – Moni asia kuitenkin loksahti kohdal-
leen eikä täältä ollut hinkua enää muualle, 
Valkosalo miettii eläkepäiviensä kynnyksellä 
Seinäjoella.
 Yrittäjyyden täydennyskoulutuspro-
jektissa Ruralia-instituutissa aloittanut 
Valkosalo jatkoi samassa työpaikassa eri 
hankkeissa, joihin liittyi yrittäjyys tavalla tai 
toisella. Erityisesti hänelle on jäänyt mieleen 
1990-luvun alusta kolmivuotinen projekti, 
jolla luotiin vahvaa pohjaa maakunnan 
elintarvikealan yrittäjyydelle ja Ruralialle 
elintarvikealan kehittäjänä maakunnassa.
 – Esimerkiksi Foodwest Oy:n perustami-
selle luotiin pohja tämän hankkeen tulokse-
na. 
 Elintarvikeala ja yrittäjyys olivat muka-
na myös seuraavassa ”menestyshankkeessa”, 
kun elintarvikealan yrityksille kehitettiin 
internet-pohjainen tilausjärjestelmä. 
 – Olimme 1990-luvun lopulla uran 
uurtajia, kun toimme internetin tarjoamat 
mahdollisuudet pienten elintarvikeyritysten 
ja vähittäiskaupan väliseen tilausten käsit-
telyyn.  Itse toiminta lähtikin sinnikkään 
kehittämistyön jälkeen käyntiin, Valkosalo 
muistaa.
 Elintarvikealan erikoistutkijasta kehittä-
mispäälliköksi vuonna 2005 nimitetty Val-
kosalo on kartuttanut ja jakanut Ruraliassa 
merkittävän tieto- ja taitopääoman. Valko-
salo haluaa korostaa asiaa, joka on tärkeä, 
kun puhutaan yliopiston roolista maaseudun 
kehittäjänä. 
 – Ruralia-instituutin kaltaiselle laitoksel-
le on ensisijaisen tärkeää saada tutkimusten 
tulokset vietyä kentälle niin yrityksiin kuin 
muillekin maaseudun toimijoille.
 – Vahvuutemme on juuri se, että meillä 
säilyy yhteys käytännön toimijoihin  ja pu-
humme samaa kieltä, Valkosalo painottaa. 

Tutkijat  
verkostoitumaan 

Valkosalo tunnustaa, että teorian ja käy-
tännön yhdistäminen on iso haaste, mutta 
parhaiten maaseutua kehitetään viemällä 
tutkimuksen tulokset maaseudun toimijoi-
den käytännön työhön.
 – Ei voi lähteä siitä, että tehdään  tutki-
musjulkaisuja ja kuvitellaan, että automaat-
tisesti ne luetaan ja tieto hyödynnetään käy-
tännön työssä. Tutkijoiden pitää myös ver-
kostoitua kentälle, Valkosalo muistuttaa.
 Valkosalo on itse ollut mukana lukuisissa 
verkostoissa. Hän on kuulunut muun muas-
sa moniin työ- ja valmistelutyöryhmiin niin 
maakunnan organisaatioissa kuin omassa 
työyhteisössä. Näissä on päässyt vaikutta-
maan asioihin heti alusta asti. 
 Kehittämispäällikkö tähdentää akatee-
misen tutkimuksen roolia, joka on Ruralia-
instituutissa  merkittävässä asemassa, ja niin 
pitää olla jatkossakin.  Aina näin ei ole ollut. 
Valkosalo muistaa, kuinka parikymmentä 
vuotta sitten monelle oli vielä vierasta, mitä 
yliopisto voisi tuoda maakuntaan. 
 – Silloin olikin tärkeätä käytännön kehit-
tämishankkeiden avulla tuoda yliopistolli-
suutta esille. Tässä mielestäni onnistuimme 
aika hyvin.
 Myös kansainvälinen toiminta on Rura-
liassa lisääntynyt, mikä on kehittämispääl-
likön mielestä positiivinen suuntaus.  

Harrastusten pariin

Virallisesti kesäkuun alussa eläkkeelle jäävä 
Valkosalo ei ole vielä suunnitellut, mitä ensi 
töikseen tekee. Kesälomakauden alku on 
kuitenkin hänen mukaansa hyvä ajankohta 
siirtyä ”pidemmälle lomalle”.  
 – Golfille löytyy nyt ainakin enemmän 
aikaa, Valkosalo toteaa yhdestä lempihar-
rastuksestaan, josta hän on joutunut viime 
vuosina tinkimään.  

Mieliharrastuksen parissa. Pauli Valkosalo on käynyt yli 15 vuotta Nurmon tennishallissa työkavereidensa kanssa pelaamassa tennistä 
torstain vakiovuorolla.  

Pauli Valkosalo, 64 vuotta

FL Heli Kurikka on aloittanut 1.2.2010 projekti-
päällikkönä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutis-
sa Seinäjoella. Työnkuvaan kuuluvat erityisesti kou-
lutushankkeet kuten innovaatioympäristöjen kehittä-
jille suunnattu Innoventurer -valmennusohjelma sekä 
EMRA-hanke, jossa valmistellaan yhteiseurooppalais-
ta maisteriohjelmaa maaseudun kehittäjille. Kurikka on 
lisensiaatti maantieteen alalta. Aiemmin hän on työs-
kennellyt Oulun yliopistossa tutkijana sekä yrittäjänä 
ohjelmistoalalla.

Apurahoja
Yhteiskuntatieteiden maisteri Marko Nousiainen Ruralia-instituutin Mikkelin yksi-

köstä on saanut Suomen kulttuurirahaston Risto Rytin muistorahastosta 21 000 

euron apurahan.

Apuraha myönnettiin poliittista toimintaa ja osallistumista uuden hallinnan käytän-

töjen piirissä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen. Tutkimuksen koh-

teena väitöstyössä on suomalainen LEADER -toiminta poliittisen osallistumisen ja 

toiminnan näkökulmasta. 

Työssä tutkitaan, miten kumppanuuksiin perustuvat hallintakäytännöt vaikuttavat 

poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin, muotoihin ja ehtoihin toimintaryhmätyön 

kontekstissa Suomessa.

Kauppatieteiden maisteri Susanna Keskinarkaus Ruralia-instituutin Seinäjoen yksi-

köstä on saanut Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta 21 000 euron apurahan.

Apuraha myönnettiin Keskinarkauksen väitöskirjatyöhön, jonka aiheena on ”Sustai-

nability in wildlife-based entrepreneurship”. Väitöskirjan tarkoituksena on tarkastella 

luontoyrittäjyyden sosiaalista kestävyyttä ja toimintaedellytyksiä johtamisen näkö-

kulmasta.Väitöskirjan olisi tarkoitus valmistua kolmen vuoden sisällä.

Lisäksi Keskinarkaus on saanut Kyösti Haatajan säätiöltä 17 500 euron apurahan 

väitöskirjatyöhön. Säätiön apurahat on tarkoitettu maaseudun elinoloja ja elinkeino-

toimintaa käsitteleviin tutkimuksiin. Tutkimukset voivat olla taloudellisia, sosiaalisia 

tai oikeudellisia. 

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto myönsi erikois-luonnontuotteita kä-

sittelevään väitöskirjatyöhön 14 000 euron apurahan William, Bertta ja Erkki Lylyksen 

rahastosta filosofian maisteri Birgitta Partaselle. Väitöskirjan aiheena on kotimais-

ten floristiikka- ja käsityömateriaalien kestävä tuotanto, käyttö ja arvo. Väitöskirja 

tehdään Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle.

VTT Leo Granberg työryhmineen on saanut Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon 

rahastosta 7 000 euron apurahan tilapäisyyttä ulkomaisen työvoiman olosuhteena 

käsittelevään tutkimukseen.

Ekoneum ry (Ruralia, MTT, MAMK) on saanut Suomen Kulttuurirahaston Etelä-

Savon rahastosta 11 000 euron apurahan suomalaista lihaa ja lihatuotteiden laatua 

käsittelevien tutkimustulosten kokamiseen nettijulkaisuksi. 

Siviilisääty: 
Naimisissa,  yksi aikuinen lapsi

Harrastukset: Tennis, golf, hiihto, 
mökkeily, lukeminen, matkustelu

Viimeksi luettu kirja: 
Jari Tervon Koljatti

Lempiruoka:  
Mökillä kokatut grilliruoat.

Koulutus: Agronomi

Titteli:  
Kehittämispäällikkö, varajohtaja

Erityisosaaminen: 
Maaseudun yritysalaan liittyvä 
tutkimus- ja kehittämistoiminta

Työvuosia:  Yhteensä 42 vuotta, 
joista Ruraliassa yli 17 vuotta
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Ruralia-instituutti 2009

Hankkeet
69 tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
hanketta
22 koulutukseen tai sen kehittämiseen 
liittyvää hanketta

Koulutus
1 430 opetustuntia aikuiskoulutusta
2 135 opintopistettä perusopetusta, 
osallistujia 497
lisäksi avointa yliopisto-opetusta

Julkaisut
22 tieteellistä erillisteosta
10 referee artikkelia
16 artikkelia kokooma- tai kongressi-
julkaisuissa
29 muuta julkaisua

Henkilöstö
74,5 henkilötyövuotta

Kokonaisrahoitus
4,9 miljoonaa euroa

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti 
Lönnrotinkatu 7, 50100 MIKKELI
Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI

www.helsinki.fi/ruralia


