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Terveisiä keskikentältä
Yliopistolaisissa on paljon intohimoisia jalkapallofaneja. Olen itsekin viettänyt viimeiset
15 vuotta kentän laidalla erilaisissa tukitehtävissä. Kun meitä nyt vielä palkitaan Brasilian MM -turnauksella, on riittävät aasinsillat
kasassa. Eli voin kertoa metaforisesti pelistä,
jossa Ruralia-instituutti on mukana. Avaan
myös pelipaikkaa, jossa yritämme avauskokoonpanoon täydellä peliajalla.
Maaleiksi pelissä lasketaan nykyistä kestävämmät ratkaisut. Ne realisoituvat uusina
yrityksinä tai toimivien yritysten kehittyneinä
liiketoimintakonsepteina. Myös julkisen sektorin parantuneet toimintamallit ovat tuuletuksen arvoisia. Pyrimme Ruraliassa kentälle
peleissä, joissa ratkaisujen hahmottelussa
hyödynnetään monitieteistä, korkeatasoista
tutkimustietoa sekä maaseudun luonnonvaroja ja inhimillistä pääomaa.
Maalejahan tekevät enimmäkseen hyökkääjät. Meidän pelissämme hyökkääjiä ovat
yritykset, julkisten palveluiden organisoijat
ja politiikkainterventioiden toteuttajat. Oma
roolimme keskikentällä on luoda ja paikantaa
uutta tutkimustietoa, jatkojalostaa sitä ratkaisuihin sopivaksi sekä vahvistaa peliä tukevia
kansainvälisiä osaamisverkostoja. Pyrimme
jakamaan tietopitoisia, luovia juoksupalloja
hyökkääjille ja otamme perustutkimukselta
palloja eteenpäin pelattavaksi. Kulmatilanteissa olemme maalilla ja joskus teemme myös
yllätysnousun. On selvää, että keskikentällä
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on hyödytöntä pyöriä elleivät hyökkääjät jaksa liikkua. Ainoastaan liikkeessä olevalle voi
antaa ratkaisevan läpisyötön. Meidän lisäksi
keskikentällä on myös muita erilaisella profiililla olevia pelin rakentajia, kuten teknologiakeskuksia, kehittämisyhtiöitä sekä muita
korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia Suomesta
ja maailmalta. Heidän kanssaan strategiasta
ja pelipaikoista etukäteen sopiminen on tärkeää. Turhauttavinta on kuitenkin pelata joukkueessa, jossa maalinnälkää ei ole kellään.
Juniorijalkapalloa seurannut tietää, että
alle 10-vuotiailla on taipumus juosta pyrstötähden muodossa pallon perässä. Jos joku
sattumalta saa pallon, kaikki pelikaverit ovat
metrin säteellä ja syöttäminen on mahdotonta. Maalin tekeminen kiehtoo kaikkia pelaajia
aivan liikaa, jolloin joukkueena pelaamisesta
ei tule mitään. Joukkuepeliä ei auta sekään,
että jalkapalloa huonosti ymmärtävät vanhemmat hehkuttavat aina maalintekijää.
Barcelonan pelissä pelaajat luottavat toistensa
pelikäsitykseen. Syöttö annetaan usein sokkona tyhjään tilaan. Messi on valittu useasti
maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi, mutta
suuri kiitos siitä menee myös keskikentällä
häärääville Xaville ja Iniestalle.
Hyvässä joukkueessa on kilpailua pelipaikoista, yksilötason kunnianhimoa, yllätyksellistä luovuutta, alitajunnan tasolle menevä
yhteinen pelikäsitys ja runsaasti tunnetta.
Häviöt saavat ärsyttää, mutta voittojakin on
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osattava juhlia. Ruralialla oli viime vuonna yli
100 peliä/projektia ja niissä noin 800 pelikaveria, joista lähes 150 kansainvälisiä. Pelaamme siis samaan aikaan sekä kansainvälisillä
että kotimaan kentillä. Tässä kohtaa analogia
jalkapalloon kuitenkin ontuu. Suomen kentillä pelataan nimittäin usein kovatasoisempia
pelejä kuin kansainvälisillä kentillä. Suomi on
aivan viime vuosiin saakka ollut maaseudun
kehittämisessä maailman kiinnostavimpia
maita. Ruralia-instituutin maine kansainvälisten pelikavereiden silmissä perustuu juuri
kotimaan kentillä tehtyihin suorituksiin.
On aika yllättävää, että Suomesta löytyy
edelleen näkemyksiä, joiden mukaan yliopistoille pitäisi riittää huutelu kentän laidalta.
Ajatus ei ole aivan vieras yliopistojen tulosohjauksellekaan. Pelissähän voi mennä polvet
vereslihalle ja tulla noloja virheitä. Harjoitelkaa pompottelua, yrittäkää artikkeleita huippulehtiin ja käykää vaikka tekniikkakisoissa!
Kaikki tämä onkin todella välttämätöntä ja
huippupelaajaksi kasvamisen edellytys, mutta
pelikäsitys ja luova ratkaisukyky vaativat kehittyäkseen peliaikaa. Uusi EU:n seitsemän
vuoden (2014–2020) sarjakausi on juuri alkanut ja keväinen nurmi tuoksuu hyvältä. Meillä
on Ruraliassa kova hinku kentälle.
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Ruralia-instituutin johtaja
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Helsingin yliopisto toimii monipuolisena keskustelujen avaajana yhteiskunnallisesti tärkeissä kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi globaalisiin haasteisiin,
kestävään kehitykseen ja elinikäiseen oppimiseen. Yksi tärkeä tavoitteiden toteuttamistapa on kumppanuudet, joista HUS ja kaupungit (Helsinki ja yliopistokeskusten kaupungit) ovat erityisen olennaisia.
Alumnitoiminnalla Helsingin yliopisto säilyttää yhteydet yhteiskunnan eri alueilla toimiviin entisiin opiskelijoihin, jotka voivat auttaa yliopistoa tavoitteidensa
saavuttamisessa.
- Yliopisto tarjoaa heille myös aktiivisesti tietoa tutkimuksesta ja tapahtumista.
Innovaatiotoiminta, jolla tässä tarkoitetaan sekä teknisten että sosiaalisten keksintöjen saattamista tuottavaan käyttöön, on tärkeä kehittämisalue, sanoo vuoden 2014 alussa Helsingin yliopiston vararehtorina aloittanut Pertti Panula.
Panulan mukaan Helsingin yliopisto on tutkimustoiminnassaan ensisijaisesti
perustutkimukseen panostava huippuylipisto, jolta voidaan odottaa käänteentekeviä keksintöjä tällä alueella.
- Näiden saaminen taloudellisesti tuottavaan käyttöön kestää kauemmin kuin
tuoteparannuksiin keskittyvän soveltavan tutkimuksen tuotosten, mutta pitkällä
tähtäimellä vaikutukset voivat olla parhaimmillaan mullistavia, hän muistuttaa.
Yliopiston yhteiskunnalliset tehtävät ovat luonnollinen ja tärkeä osa yliopiston
toimintaa. Suuri osa näistä tehtävistä on jo vahvasti integroitu muuhun opetus- ja tutkimustoimintaan sekä Helsingissä että alueellisen toiminnan kohdepaikkakunnilla.
- Meidän tulee kuitenkin herkästi kuunnella ja osallistua keskusteluun yhteiskunnassa esiin tulevista tarpeista, joihin vastaaminen voi olla luontevaa Helsingin
yliopistolle niillä alueilla, joilla se toimii, Panula toteaa.

4

RURALIA

5

1 | 2014

Teksti Anne Törn & Hanna-Maija Väisänen | Kuva Hanna Hauvala

analyysien perusteella kulttuurinen ja sosiaalinen näkökulma ovat usein yrittäjille vieraampia, vaikka nämä näkökulmat toisivat
kenties eniten kilpailuetua maaseutumatkailuyritykselle.
Haastateltujen eteläsavolaisten yritysten tavoitteet kestävän kehityksen osalta
liittyvät luontoympäristön turvaamiseen ja
rakennuksien ylläpitoon. Koska asiakkaat
arvostavat ympäröivää puhdasta luontoa,
siitä huolehtiminen koettiin tärkeäksi. Kulttuurinen kestävyys on läsnä esimerkiksi saunakulttuurissa. Tätä ylläpidetään erityisesti
mökkimatkailussa. Suomalaisuuteen liittyvää
saunakulttuuria voisi tuoda vieläkin enemmän esille markkinoinnissa. Tuotteistamisessa voisi hyödyntää tarinoita, joihin löytyy
aineksia tilan historiasta, kylältä tai maakunnasta yleisesti.
Yrityksille on tarjottu ja tarjotaan erilaisia
työkaluja kestävyyden kehittämiseksi. On järjestetty esimerkiksi benchmarking -matkoja,
joissa on tutustuttu muiden alueiden maaseutumatkailuyrityksiin ja pohdittu tuotteiden ja
palvelujen tarinallistamista tarinatyöpajassa.

Markkinointi haastavaa

Kestävyydestä kilpailuetua
maaseutumatkailuun
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana toteuttamassa ”Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun”- KESMA II-hanketta. Projektissa on
mukana pilottiyrityksiä Keski-Suomesta, Etelä-Savosta ja Hämeestä. Hanketta
vetää Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja siinä on mukana myös Lahden ammattikorkeakoulu.
KESMA II -hankkeen päätavoitteena on laatia
kestävyyden arviointi- ja kehittämistyökalu,
jolla maaseutumatkailuyritykset pystyvät arvioimaan nykyisen toimintansa kestävyyttä
ja asettamaan sen pohjalta liiketoiminnalleen kehittämistavoitteet, jotka vastaavat
myös tulevaisuuden tarpeita. Kehittämisprosessia on testattu haastattelemalla 30
maaseutumatkailuyritystä, joista 7 yritystä
on Etelä-Savossa. Toisena tavoitteena on ohjeiden laatiminen kestävän matkailun asiakaslähtöisen markkinoinnin toteuttamiseen
yrityksissä. Ohjeistuksen laatimista varten
toteutetaan seitsemän markkinointipilottia,

joissa testataan, miten markkinointiviestinnällisin keinoin voi kestävyyttä tuoda esille ja
mikä on sen vaikutus asiakkaisiin.

Kestävyysajattelu kuuluu
maaseutumatkailuyrityksiin
Pilottiyrityksille tehtyjen nykytila-analyysien mukaan kestävyysajattelu kuuluu luontevana osana eteläsavolaisten maaseutumatkailuyritysten toimintaan. Toisaalta yritykset eivät helpostikaan tunnista toimivansa
kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Ekologinen näkökulma on yritysten kannalta tutuin kestävyyden näkökulma, kun taas

Kestävyys on markkinoinnin näkökulmasta
erittäin vaikea ja monitahoinen asia, eikä
tällä yksittäisellä termillä voida tehokkaasti
markkinoida matkailutuotetta. Tutkimusten
mukaan tulevaisuuden matkailija arvostaa
yhä enemmän kestävyyden eri näkökulmia
ja kestävyys voi olla yksi valintakriteeri erityisesti keskieurooppalaisen matkailijan tehdessä ostopäätöstään.
Hankkeessa testataan yrityksien kanssa
toteutettavissa markkinointipiloteissa, miten
kestävyyttä voidaan tuoda markkinoinnissa
esille, jotta sillä voisi olla jonkinasteinen vaikutus asiakkaan mielikuviin yrityksestä ja
jopa ostopäätökseen. Hankkeessa laaditaan
yritysten käyttöön konkreettiset ohjeet siitä,
miten kestävyyttä voidaan hyödyntää markkinoinnissa yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi.
Loppuvuodesta julkaistaan työkirja, jonka avulla yrittäjä voi käydä läpi oman yritystoimintansa kestävyyteen liittyviä asioita.
Työkirjan rakenne noudattaa liiketoimintasuunnitelmaa ja se on räätälöity erityisesti
maaseutumatkailuyritysten tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa julkaistava käsikirja sisältää
tietoa, vinkkejä ja esimerkkejä kestävyyden
toteuttamisesta maaseutumatkailuyrityksessä ja miten kestävyyden avulla voidaan
markkinoida.

Lisätietoja KESMA II -hankkeesta:
www.kestavamatkailu.fi
KESMA II -projekti saa rahoituksensa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja rahoittajana toimii Keski-Suomen
ELY-keskus.
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Teksti Mari Pohja-Mykrä & Pasi Komulainen | Kuva Pasi Komulainen

Suurpetopolitiikassa huomioitava ekologiset,
taloudelliset ja sosiaaliset tekijät
Maa- ja metsätalousministeriön kansalliset
kannanhoitosuunnitelmat ahmalle, ilvekselle, karhulle ja sudelle ovat tärkein suurpetopolitiikan toteuttamisen väline. Vuoden
2013 joulukuussa ilmestyneeseen kansallisen suurpetopolitiikan kehittämisarviointiin
Ruralia-instituutti valmisteli kokonaisarvion suurpetopolitiikan tavoiteasettelusta ja
toimenpiteistä vuosilta 2007–2012. Lisäksi
arvioinnin tulosten perusteella laadittiin
suurpetopolitiikan kehittämisesitykset.
Keskeinen havainto suurpetopolitiikan
kehittämisessä on ottaa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät tasavertaisina huomioon tavoiteasettelussa ja toiminnassa sekä
tiedostaa, että nämä kolme näkökulmaa ovat
riippuvuussuhteessa toisiinsa.
- Nykyisen suurpetopolitiikan koetinkivenä on sosiaalisen sietokyvyn ylittyminen
etenkin suden kohdalla, mikä puolestaan
kaataa ekologisen strategisen tavoitteen
varaan rakennetun suunnitelmallisen kannanhoidon, sanoo projektipäällikkö Mari
Pohja-Mykrä Ruralia-instituutista.
Psykologisen omistajuuden vahvistaminen suurpetoihin nähdään tulevaisuuden
kannanhoidon onnistumisen takia tärkeänä.
Mittavin yksittäinen romahdus susikannassa
tapahtui vuonna 2010 ja pienimmillään kanta
oli vuonna 2013, jolloin vähimmäiskanta-arvio oli 120 yksilöä. Susikannan romahtaminen on johtanut tilanteeseen, jossa sudelle ei
ole myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia vaan kaikki kannanhoito on tapahtunut
vahinkoperusteisten poikkeuslupien kautta.
Kyseisten poikkeuslupien myöntöehdot on
koettu haastavina ja myönnettyjen lupien
käyttöaste on jäänyt vähäiseksi. Poliisilain
nojalla annettuja määräyksiä suurpetojen
tappamiseksi on käytetty ihmisten turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.
- Tämä on osaltaan johtanut tilanteeseen,
jossa sudelta on viety arvo metsästyssaaliina
ja laji nähdään miltei yksinomaan haittaeläimenä, jonka kanssa on haasteellista elää samalla alueella, Pohja-Mykrä sanoo.
Ekologisen kestävyyden lisäksi on romahtanut myös susikannanhoidon sosiaalinen
kestävyys. Paikalliset ihmiset kokevat, ettei
heillä ole vaikutusmahdollisuuksia oman
elinkeinonsa tai arkensa hallitsemiseksi.
- Suden läsnäolosta aiheutuu pelkoa ja turvattomuuden tunnetta. Susi on merkittävin

metsästyskoiravahinkojen aiheuttaja ja vaikeuttaa siten metsästystä ympäri Suomen.
Tämä nähdään nimenomaan sosiaalisen
hyväksyttävyyden ongelmana, Pohja-Mykrä
kertoo.

Susikannan seuranta haastavaa
Epäluottamus kentän sekä tutkijoiden ja riistahallinnon välillä on Pohja-Mykrän mukaan
syvä. Tämän eriytymisen myötä on vaikeutunut susikannan seuranta. Susihavaintojen
panttaamisen myötä kyseenalaistetaan myös
sudelle tehdyt vähimmäiskanta-arviot. Tämä
tutkimuksen aseman ja tietämyksen kyseenlaistaminen on aiheuttanut kiistelyn siitä,
kuka omistaa oikean tiedon susista. Suden
kannanhoidossa on suuri paine aktiivisiin
tekoihin ja korjausliikkeisiin.
- Susikannan hoidossa haastavinta on
nostaa susireviirien alueilla asuvat ihmiset
tavoite- ja toimenpideasettelun keskiöön ja
sitouttaa heidät vastuun ja oikeuksien kautta
alueelliseen susikannan hoitoon. Tämä vaatii täydellisen läpinäkyvyyden kannanhoidon
kaikkiin toimiin, sanoo professori Sami
Kurki Ruralia-instituutista.
- Pitää löytää kattavat ja luotettavat kannanmäärityskeinot, kannanhoidolliset poikkeusluvat ja merkittävät taloudelliset kannustimet, hän jatkaa.

Sokeaa suurpetopolitiikkaa
Suurpetojen kannanhoidon tavoiteasettelu
määräytyy Luontodirektiivin asettaman suotuisan suojelutason saavuttamisen ehdoilla.
Tämä ekologiseen kestävyyteen nojaava normisto asettaa maa- ja metsätalousministeriölle reunaehdot, joiden sisään on ajettu suomalaisen suurpetopolitiikan tavoiteasettelu.
- Suurpetopoliittiset teot ovat tietyiltä
osiltaan myös paikkasokeita niin kauan kuin
suurpetojen ekologisen kestävyyden tarkastelussa ei toimenpidevalikoimaa mahdollisteta
populaatioperustaisen näkökulman kautta,
Pohja-Mykrä sanoo.
Ihmiset eivät tue suurpetopolitiikkaa,
jonka toteuttajaan ei luoteta.
- Tämä näkyy epäluottamuksena suurpetohavaintojen tuottamisesta kannanmäärityksen menetelmiin ja poikkeuslupamyöntöprosessiin, vahinkokorvauksiin ja ennaltaehkäisykeinojen omaksumiseen. Pahimmillaan
epäluottamus kulminoituu suurpetojen sala-

Suden läsnäolosta aiheutuu pelkoa ja turvattomuuden tunnetta. Kuvassa susi liikkuu ihmisiltä turvassa Ähtärin eläinpuistossa.

kaatoihin, joita tuetaan laajalla rintamalla,
Pohja-Mykrä kertoo.
Julkisoikeudellisilla kontrollikeinoilla on
mahdollista tuoda yhä tehokkaammin esiin
salakaatoja ja niiden tekijöitä sekä tuomita
nämä teot yhä ankarammin.
- On tärkeää ymmärtää, että näillä tehostetuilla keinoilla ei vaikuteta siihen yhteisön
antamaan tukeen, jolla salakaadot oikeutetaan. Mikäli suurpetoalueilla asuvien ihmisten tarpeisiin ei vastata julkishallinnon puolelta, niin siihen vastataan kentältä laittomin
keinoin.
Nykyisellä toimenpidevalikoimalla ei
tutkijoiden mukaan saavuteta asetettuja tulostavoitteita, eikä suurpetopolitiikan vaikuttavuustavoitteita, ellei takana olevaa tavoiteasettelua muuteta.
- Tämä muutos nähdään keinona saavuttaa kansalaisten hyväksyntä ja tuki suurpetopoliittisille toimenpiteille, Pohja-Mykrä
toteaa.

Karhu ja ilves onnistuneempia
Tutkijat muistuttavat, että suurpetopolitiikan
kehittämisarvioinnissa esitettiin myös ratkaisuehdotuksia, joita nyt käynnistyvä susikannan hoitosuunnitelman päivitys hyödyntää.
Lisäksi täytyy muistaa, että karhun ja ilveksen kohdalla suurpetopolitiikka on onnistunut selvästi paremmin.
Arviointiraportti löytyy osoitteesta http://
www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja114.pdf
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Uuselintarvikeasetus
koskettaa suomalaisia
luontoyrittäjiä
Teksti ja kuva Susanna Keskinarkaus

Elintarvikkeet ovat ravintoa, jotka olemme perinteisen käyttöhistorian myötä todenneet turvalliseksi. Uuselintarvikkeet sen sijaan
ovat syötäväksi tarjottavia asioita, joista meillä ei ole käyttökokemusta. EU:n uuselintarvikeasetus on luotu suojelemaan kuluttajia
mahdollisesti vaarallisilta elintarvikkeilta.
Asetuksen sanamuoto on kuitenkin osoittautunut haasteeksi luontoalan yrittäjien kannalta. Asetus on muotoiltu seuraavasti: ”Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan
tuotteita, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut EU:n alueella hyvin vähäistä
ennen toukokuuta 1997 ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin: elintarvikkeet tai
elintarvikkeiden ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin kasveista ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin eläimistä, lukuun ottamatta elintarvikkeita
ja ainesosia, jotka on saatu perinteisillä lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjät
ovat olleet turvallisia käyttää elintarvikkeina.” Viranomaisten tulkinnan mukaan
suomalaiset luonnonkasvit kuuluvat tähän kategoriaan, mutta luonnontuotealan
asiantuntijoiden ja yrittäjien mielestä luonnonkasvit ovat asetuksen ulkopuolella.
Suomessa elintarviketurvallisuutta valvoo Evira. Kattavia listoja elintarvikkeista ja uuselintarvikkeista ei ole ja vastuu kasvinosan uuselintarvikestatuksesta
on toimijalla eli yrittäjällä. Asetuksen mukaisen markkinointiluvan hakeminen
vie vuosia aikaa ja tuhansia (jopa kymmeniätuhansia) euroja rahaa. Epäselvyydet asetuksen laajuudesta ja tarkoituksesta uhkaavat rajoittaa luonnontuotealan
yrittäjien innovaatioita ja asettaa Suomen yrittäjät epätasavertaiseen asemaan
muiden EU-maiden yrittäjiin nähden.
Koska lainsäädäntö tuli voimaan 1997, tuli juuri tuosta vuodesta käyttöhistorian osoittamisen kannalta oleellinen: EU:n mukaan kasvi ei ole uuselintarvike ,
mikäli vähintään yhdestä jäsenvaltiosta löytyy dokumentaatiota, että tuotetta on
käytetty elintarvikkeena ennen vuotta 1997. Tällaiseksi näytöksi voidaan katsoa
esimerkiksi myyntitilastot, laskut, reseptit, keittokirjat, katalogit, myyntiesitteet,
lehtiartikkelit, asiantuntijoiden lausunnot tai viralliset asiakirjat. Eviran koulutusmateriaalin (2013) mukaan taas yrittäjällä tulee olla näyttöä merkittävästä kaupallisesta käytöstä ennen vuotta 1997. Useita alan yrityksiä ei ollut olemassakaan
vuonna 1997 ja hyvin harvoilla on toistakymmentä vuotta vanhoja dokumentteja
tallessa. Merkittävä osa Suomen luonnonkasvikäytöstä on ollut kotitalouskäyttöä,
josta ei ole olemassakaan kaupallisia kuitteja ja esitteitä.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Oulun ammattikorkeakoulu selvittävät vuonna 2014, miten asetusta muissa EU-maissa tulkitaan. Lisäksi projektissa
paneudutaan kosmetiikkalainsäädäntöön ja luonnontuotealan verotukseen eli
poraudutaan maaseudun yrittäjyyteen kiinteästi liittyviin haasteisiin.
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Tiede luomua kehittämässä –
Kansallinen luomututkimusohjelma 2014–2018
Teksti Jaakko Nuutila

Eduskunnassa julkistettiin 26.3.2014 Suomen kansallinen luomututkimusohjelma vuosille 2014–2018. Tämä neljäs kansallinen ohjelma on edeltäjiään monitieteisempi kattaen koko luomuruokaketjun
ja monia siihen vaikuttavia tekijöitä. Ohjelman tutkimusaiheet on
koottu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja sitä koordinoi Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen
Luomuinstituutti. Luomututkimusohjelma ohjaa luomututkimusta
harjoittavia toimijoita sekä rahoittajia.
Luomututkimusohjelmia on myös muiden
maiden luomututkimuslaitoksilla, kuten
EPOKilla Ruotsissa, ICROFSilla Tanskassa
ja FiBlillä Sveitsissä. Niiden ohjelmat keskittyvät kuitenkin lähestulkoon kokonaan
luomuketjun tutkimiseen alkutuotannon
näkökulmasta.
Ohjelma noudattaa Luomuinstituutin
tutkimusalajakoa: alkutuotanto, ympäristö,
elintarvikkeet ja yhteiskunta. Kunkin alan
tutkimusaiheista on muodostettu neljä teemaa, joissa on kolmesta viiteen tarkempaa

tutkimuskohdetta. Ohjelman tutkimuskohdetarjonta on runsas. Tutkimusohjelmaa
päivitetään vuosittain sen pohjalta, mitä tutkimusta on jo käynnissä ja kootun palautteen
pohjalta.
Esimerkkeinä konkreettisista tutkimuskohteista ovat muun muassa alkutuotannossa
luomusiemen- ja luomutaimituotanto, koska
Suomi on pääosin tuontiaineksen varassa.
Ympäristössä uutena näkökulmana ilmastonmuutoksen ja ravinteiden kierrätyksen
rinnalle on nostettu muun muassa globaali

oikeudenmukaisuus energian ja ravinteiden
jakautumisessa. Elintarvikkeissa nousee esille luomuruoan prosessointi, kokonaisterveellisyys sekä pakkausteknologia. Yhteiskunnallisessa näkökulmassa kuluttajatutkimuksen
rinnalle noussee voimakkaasti myös luomun
kehittymistä edesauttava tai sitä haittaava verotus ja yhteisen EU-lainsäädännön erilaiset
tulkinnat eri jäsenmaissa.
Luomututkimus ei edistä luomun kehittymistä, mikäli tutkittua tietoa ei saateta
elinkeinoelämän toimijoille tieteen popularisoinnin keinoin helppolukuisessa muodossa.
Näin elinkeinolähtöinen tutkimus palautuu
tutkimustulosten kautta elinkeinoelämän
toimijoiden hyväksi. Tutkijat eivät tee tutkimustyötä yksin. Tutkimustyötä tehdään parhaimmillaan yhdessä niiden kanssa, joille
tutkimustulokset tuovat ongelmanratkaisua
ja kehitystä.
Luomututkimusohjelma löytyy osoitteesta:
www.luomuinstituutti.fi
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Lähiruoka tuo työtä
ja hyvinvointia
Teksti Leena Viitaharju & Saara Pietilä (MMM) | Kuva Matti Hautalahti

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on selvittänyt maaLAPPI:
132,32 milj. euroa (2,45 %)
1183 htv (1,50 %)

ja metsätalousministeriön lähiruokaohjelman rahoittamassa
hankkeessa lähiruuan aluetaloudellisia vaikutuksia ja käyttöä julkisissa ruokapalveluissa. Selvityksen mukaan tällä hetkellä keskimäärin
15 prosenttia julkiskeittiöiden käyttämistä raaka-aineista ostetaan
omasta maakunnasta. Tätä osuutta olisi mahdollista kasvattaa lähes
jokaisessa maakunnassa.
- Paikallista ruokatuotantoa ja elintarviketeollisuutta kannattaa ylläpitää ja kehittää, koska se lisää merkittävästi maakuntien taloudellista kasvua ja työllisyyttä,
projektipäällikkö Leena Viitaharju Ruralia-instituutista painottaa.
Hankkeessa tehdyt vaikuttavuuslaskelmat osoittavat, että elintarviketeollisuuden merkitys aluetaloudelle on merkittävä.
- Elintarviketeollisuuden työllisyyskerroin koko Suomen tasolla on 2,5, mikä
tarkoittaa sitä, että yksi elintarviketeollisuuden työntekijä työllistää kerroinvaikutusten kautta 1,5 muuta henkilöä. Tästä osa kohdistuu muuhun ruokaketjuun,
osa muille toimialoille, Viitaharju selvittää.
Elintarviketeollisuuden vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on noin
7,1 prosenttiyksikköä eli noin 13,2 miljardia euroa. Työllisyyteen vaikutus on yli
95 000 henkilötyövuotta. Hankkeen tarkoituksena on tarjota konkreettisia työkaluja päätöksenteon tueksi kuntien elintarvikehankinnoista vastaaville henkilöille.
- Tieto aluetaloudellisesta vaikuttavuudesta auttaa päättäjiä hahmottamaan
lähiruuan merkitystä osana elinkeinoelämän kehittämistä ja työllisyyden edistämistä, Viitaharju muistuttaa.

POHJOIS-POHJANMAA:
891,78 milj. euroa (7,40 %)
7105 htv (4,25 %)

KESKI-POHJANMAA:
234,07 milj. euroa (10,60 %)
2389 htv (7,69 %)
POHJANMAA:
341,49 milj. euroa (5,69 %)
3509 htv (4,04 %)

Suunnitelmallisuutta elintarvikehankintoihin

Kunnat ovat merkittävin julkisten ruokapalvelujen toimija ja
huomattava raaka-aineiden ja
elintarviketuotteiden ostaja.

Viitaharjun mukaan hyvään lopputulokseen päästään, jos kunnissa laaditaan
elintarvikkeiden hankintastrategia, johon kirjataan, että kaikissa elintarvikehankinnoissa pyritään suosimaan paikallisesti tuotettua ja valmistettua ruokaa.
Hankintalaki koetaan yleensä rajoittavana tekijänä, vaikka se ei suoraan määrää ostamaan halvinta mahdollista vaihtoehtoa: valittavan tarjouksen tulee olla
taloudellisesti kokonaisedullisin. Kun kunnassa halutaan panostaa lähellä tuotetun ruuan käyttämiseen julkisissa ateriapalveluissa, on tarjouspyynnöt laadittava
laadullisilla kriteereillä.
- Jos kuntien elintarvikehankinnoissa panostetaan näiden laatukriteerien käyttämiseen jo hankintoja suunniteltaessa ja tarjouspyyntöjä laadittaessa,
voidaan lähellä tuotettujen ja valmistettujen elintarvikkeiden käytöllä vastata
paikallisiin makutottumuksiin, säilyttää alueellista ruokakulttuuria ja toteuttaa
ruokalistat sesonginmukaisesti, Viitaharju toteaa.

Julkisiin elintarvikehankintoihin käytetään lähes 350 miljoonaa euroa vuosittain.

Julkaisu löytyy Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin
Raportteja-sarjasta:

Projektipäällikkö Leena Viitaharju

Suomessa on noin 3900 julkista suurkeittiötä, jotka tarjoavat
yhteensä 411 miljoonaa ruokaannosta vuodessa.

Työtä ja hyvinvointia! -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen
maakunnissa, Raportteja 118.

KESKI-SUOMI:
438,3 milj. euroa (5,39 %)
4010 htv (3,81 %)

ETELÄ-POHJANMAA:
1326,22 milj. euroa (25,37 %)
10300 htv (11,61 %)

SATAKUNTA:
544,89 milj. euroa (7,63 %)
5013 htv (4,70 %)
KANTA-HÄME:
666,7 milj. euroa (12,17 %)
5210 htv (7,45 %)

PIRKANMAA:
785,4 milj. euroa (4,83 %)
6910 htv (3,10 %)

VARSINAIS-SUOMI:
1451,3 milj. euroa (9,74 %)
10832 htv (5,54 %)

AHVENANMAA:
69,69 milj. euroa (6,47 %)
601 htv (3,30 %)

KAINUU:
36,33 milj. euroa (1,78 %)
383 htv (1,06 %)

POHJOIS-SAVO:
664,52 milj. euroa (9,51 %)
6771 htv (6,33 %)
POHJOIS-KARJALA:
219,17 milj. euroa (5,30 %)
2597 htv (3,86 %)

ETELÄ-SAVO:
165,42 milj. euroa (4,24 %)
1714 htv (2,63 %)

PÄIJÄT-HÄME:
824,5 milj. euroa (13,15 %)
4877 htv (6,04 %)

ETELÄ-KARJALA:
174,72 milj. euroa (4,16 %)
1626 htv (2,85 %)
KYMENLAAKSO:
247,90 milj. euroa (4,55 %)
1825 htv (2,27 %)

UUSIMAA:
4002,19 milj. euroa (5,76 %)
19004 htv (2,27 %)

Elintarviketeollisuuden vaikutukset maakunnissa; alueellinen bkt ja henkilötyövuodet.
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Teksti Manu Rantanen | Kuva Markku Honkola
Teksti Katja Rinne-Koski

Palvelujen käyttäminen ei enää nolota
syyttä”. Koska heidän vanhat juurensa mökkipaikkakunnille heikentyvät, yhteys vapaaajan asukkaiden ja alueiden välillä kehittyy
ennen kaikkea palvelujen käytön kautta.
Edellytyksenä on, että palveluja on vapaa-ajan
asukkaiden tiedossa myös silloin, kun heillä
ei ole aiempia siteitä mökkipaikkakunnalle.
Ruralia-instituutin muuttuvat mökkeilytyylit
ja maaseudun paikallisympäristön modernisoituminen -tutkimuksessa haastateltiin

Mikkelin seudulla, Kouvolassa ja Kuortaneella vapaa-ajan asukkaita sekä heille palveluja tarjoavia yrittäjiä. Tarkoitus oli etsiä
vastauksia siihen, minkälaisia muutoksia
mökkeilytyyleissä on tapahtumassa ja miten
ne ovat yhteydessä esimerkiksi palvelujen ja
tiedotustapojen kehittymiseen maaseudulla.
Mökkeilytyylien muuttuminen liittyy mökkeilijöiden eläköitymiseen, ikääntymiseen ja
mökkien omistajavaihdoksiin. Suurten ikä-

Kuva Manu Rantanen

Monet muutokset muokkaavat parhaillaan
vapaa-ajan asumista: taloustilanne heikentyy,
mökkeilijät ikääntyvät, sukupolvenvaihdoksia tapahtuu mökeillä ja vapaa-ajan asuntoja rakennetaan entistäkin hulppeammiksi.
Mökkiläisten palvelutarpeisiin vastaaminen
on yhä keskeisempää mökkivaltaisille alueille,
kuten Järvi-Suomelle. Vapaa-ajan asukkaat
arvostavat paikallisia palveluja, niiden sosiaalista luonnetta ja ”maaseudun yhteisölli-

Uudet vapaa-ajan asunnon omistajat suhtautuvat palveluihin positiivisesti. Palvelujen ostamista ei koeta noloksi.

Moderni
puutarhakylämökkeily
uutta mökkikulttuuria
luomassa

Kuva Katja Rinne-Koski

Sukupolvenvaihdos
muuttaa mökkeilyä -

luokkien mökkeilytyyli on ollut pitkään
dominoivassa asemassa, koska valtaosa
käytössä olevista mökeistä on rakennettu
heidän aktiiviaikanaan ja ne ovat usein olleet heidän omistuksessaan vuosikymmeniä. Keskeinen mökkeilytyylejä erottava
asia on suhtautuminen työn tekemiseen
mökillä. Mökki on ollut luonnollinen
paikka jatkaa itse tekemisen traditiota.
Tulevaisuudessakin on paljon perinteisiä,
vähän varusteltuja kesämökkejä.
Omistuksen vaihtuessa tapahtuu
usein myös mökkeilytyylin muutos. Nuoremmilla työn tekemisen ihanne ei enää
ole vallalla vaan tekemisen motiivina on
esimerkiksi arkiliikunta tai rakentamisharrastus. Puuhailu on edelleen keskeinen
osa mökkeilyä, mutta enää se ei merkitse
palveluista kieltäytymistä vaan palveluista ja puuhastelusta kootaan omaan
mökkeilytyyliin sopiva kokonaisuus. Palvelujen ostamista ei koeta noloksi oman
osaamattomuuden osoitukseksi vaan
luonnolliseksi osaksi arkea. Polttopuita
ei välttämättä hakatakaan itse vaan ne
hankitaan internetin kautta. Jopa saunan
lämmitys tilataan mökkitalkkarilta niin,
että perjantai-ilta mökillä alkaa leppoisasti. Mökkeily ei enää ole huoltotöiden
tekemistä vaan vaikkapa auringonottoa
tai moottorikelkkailua.
Uudet vapaa-ajan asunnon omistajat
suhtautuvat muita useammin palveluihin positiivisesti. Mökkeilijäsukupolven
vaihtuminen haastaa palvelutarjonnan,
mikä on myös aiheuttanut palvelukysynnän ja -tarjonnan kohtaamattomuutta.
Jos paikallisia palveluja ei löydetä tai
niiden luotettavuus koetaan heikoksi, on
mahdollista, että palataan perinteiseen
mökkeilyyn. Yrityksille kannattavaa olisi,
että uusille mökinomistajille tarjottaisiin
helposti saatavilla olevia palvelupaketteja
vaikkapa jo mökkikaupan yhteydessä.

Kuortane on pieni Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva kunta, joka pyrkii
kehittämään alueelleen uudenlaista vapaa-ajan asutusta ja -kulttuuria puutarhakylämökkeilyn kautta. Pyrkimyksen taustalla on
kunnan halu tarjota nykyistä useammalle mahdollisuus päästä
nauttimaan mökkeilystä luonnonkauniin Kuortaneenjärven rannalle, sillä aluetta on jo pitkään vaivannut mökkitonttipula.
Suunnitteilla oleva puutarhakylä sijaitsee Kuortaneenjärven eteläpäässä Kuortaneen kirkonkylän vieressä. Alustavissa piirustuksissa mökkialueelle on suunniteltu rakennettavaksi 70 vuokratonttia,
joista alustavassa koevarauksessa miltei kaikki ovat tulleet merkityiksi. Puutarhakylän toteutus on vielä alkutekijöissään.
Tästä huolimatta puutarhakylä-hanke antaa mahdollisuuden
tarkastella mökkeilyä uudesta näkökulmasta, sillä kehitteillä
oleva vapaa-ajan asumisen konsepti poikkeaa monin tavoin niin
kutsutusta perinteisestä mökkeilystä. Tällaisia ovat esimerkiksi
mökkeily ilman omaa rantaa sekä muiden mökkeilijöiden fyysinen
läheisyys. Puutarhakylästä alustavasti tontin varanneet suhtautuvat mökkeilyyn uudella tavalla, jonka vuoksi heidän ajatuksensa
ja näkemyksensä puutarhakylämökkeilystä voidaan nähdä edustavan uudenlaisia mökkeilytyylejä. Hankkeessa on haastateltu
15:ta mökkikylästä tontin alustavasti varannutta henkilöä tai
perhekuntaa.
Puutarhakyläkonsepti on herättänyt laajaa kiinnostusta, sillä
varaajajoukossa on niin lapsiperheitä, työssä käyviä kuin eläkeläisiäkin. Osa varaajista on ajatellut käyttävänsä mökkiä rentoutumiseen, saunomiseen ja puutarhassa puuhastelemiseen, osa
on suunnitellut hyödyntävänsä mökkiä arjen askareista vapaana
loma-asumisena ja osaa varaajista viehättää ajatus mökkeilyn
yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä. Tavalliseen mökkeilyyn verrattuna puutarhakylämökkeilyssä korostuu erityisesti
mökkeilyyn liittyvä sosiaalisuus sekä turvallisuus. Palveluiden
käyttöön varaajat suhtautuvat vaihtelevasti: osa haastateltavista halusi tehdä asioita mieluummin itse, osa ajatteli käyttävänsä
palveluita satunnaisesti ja osalle palveluiden käyttö tulisi olemaan
säännöllistä.
Puutarhakylästä tontin alustavasti varanneet ihmiset toimivat Ruralia-instituutin tutkimuskohteena mökkeilytyylien tarkastelussa.
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Teksti Katja Rinne-Koski | Kuvat Sulevi Riukulehto ja Katja Rinne-Koski

Kikka keskittyy
kolmannen iän
kotiseutukokemuksiin

Pohjalaistalo-kurssilaiset tutustumassa kohteeseen Kurikassa.

Pohjalaistaloverkosto käynnistyi
Teksti Matti Mäkelä | Kuva Sulevi Riukulehto

Pohjalaistalot ovat pohjalaisuuden tärkeimpiä ikoneita ja tärkeä osa kansallista kulttuuriperintöämme. Merkityksestään huolimatta pohjalaistaloja on
tutkittu ja hyödynnetty erittäin vähän.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu
reagoivat tilanteeseen ja käynnistivät yhdessä Pohjalaistaloverkoston
rakentaminen -hankkeen.
Projektin lähtökohtana on ollut laajan Pohjalaistaloperinteen hankekokonaisuuden
luominen, jonka tavoitteena on tuottaa uutta
tutkimusta talonpoikaisesta rakennusperinteestä ja siihen liittyvästä kulttuurista, edistää
pohjalaistaloperinteen säilymistä sekä luoda uusia pohjalaistaloteemaisia matkailun,
muotoilun ja rakentamisen konsepteja elinkeinoelämän ja kehittämisorganisaatioiden
tarpeisiin.
Näiden tavoitteiden edistämiseksi tarvitaan pohjalaistalojen omistajista ja pohjalais-

taloperinteestä kiinnostuneista yrityksistä
ja organisaatioista muodostettava verkosto,
mikä on koottu nyt Pohjalaistaloverkoston
rakentaminen (Potra) -hankkeella. Hanke on
Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKRhanke.
Potra on toteutettu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Seinäjoen AMK:n
Liiketalous ja kulttuurin yhteistyönä EteläPohjanmaan maakunnan alueella. Syksyn ja
talven aikana 2013–2014 on vierailtu useissa
kymmenissä yrityksissä ja pohjalaistaloissa,
maakunnan eri puolilla. Verkostoon on valikoitu parikymmentä yritystä, jotka edustavat yrityskenttää laajasti rakentamisen,
asumisen ja matkailun saralla. Kolmetoista
pohjalaistaloperinnettä hyvin edustavaa talokohdetta on lähtenyt mukaan verkostoon ja ne
toimivat uusien tuotteistusten ja sovellusten
aitoina esikuvina.
Yhteistyö yrityksiin ja pohjalaistalojen
omistajiin on ollut poikkeuksellisen myönteistä. Sekä yritykset että yksityiset talojen
omistajat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta
hankkeeseen ja ovat pitäneet pohjalaistaloperinteen huomioimista ja edistämistä poik-

keuksellisen tärkeänä. Ei vähiten sen vuoksi,
että pohjalaistaloperinne edustaa ekologista
ja terveellistä perinteistä rakentamista. Hengittävä rakentaminen, vanhojen materiaalien
säilyttäminen ja kierrättäminen säästää luonnonvaroja merkittävässä määrin. Laadukas,
perinteinen rakenne huoltokorjauksineen luo
rakennukselle myös pitkän elinkaaren; pohjalaistalojen ikähaarukka on 100–300 vuotta.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin
kotiseutututkimusten sarja saa jatkoa vuoden 2014 alussa alkaneesta Kolmannen iän
kotiseutukokemukset asumisessa (KIKKA)
-hankkeesta. Hankkeen kohderyhmänä
ovat kolmannen iän edustajat, joilla tässä
tarkoitetaan työelämän jälkeistä aktiivista
ajanjaksoa viettäviä eläkeläisiä. Hankkeessa
selvitetään kolmannen iän asumiseen liittyviä
tekijöitä kotoisuuden ja kodin näkökulmasta:
mitkä asiat vaikuttavat siihen, että asuminen
koetaan kotoisaksi? Tarkoituksena on, että
hankkeen tuottama tieto on avuksi, kun
ikääntyville ihmisille suunnitellaan uusia
entistä kotoisampia ja parempia asuntoja.
Hankkeen aineisto kerättiin paikallisten
toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa Alajärvellä,
Lappajärvellä ja Vimpelissä. Kuvaa täyden-

nettiin pääkaupunkiseudulla asuvien eteläpohjalaisten keskustelutilaisuudella, jonka
tarkoituksena oli tuoda aineistoon kaupunkinäkökulmaa maaseutumaisen asumisen
rinnalle. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 29
keskustelijaa.
Keskusteluissa käytettiin virikehaastattelumenetelmää. Se perustuu erilaisten virikkeiden - tässä tapauksessa kuvien ja tekstien
- esittämiseen, joiden perusteella osallistujat
alkavat yhdessä keskustellen jäsentää aihetta
itselleen luontevimmista näkökulmista. Keskusteluaineistoa täydennettiin vielä kahdella
kirjoitustehtävällä.
Alustavien tulosten mukaan kotoisaksi
koetun asumisen puitteet eivät liity asuntoon
sinänsä. Kolmannen iän asumisessa korostuvat kotoisuutta määrittävinä tekijöinä muun
muassa ystävyyssuhteet, avun saaminen

tarvittaessa, kotiaskareet ja puuhastelu sekä
luonnon läheisyys. Kodin kautta kotiseutu
konkretisoituu usein lapsuusajan menneeseen maisemaan ja aikuisiän kotien tärkeisiin
tapahtumiin, kuten oman perheen perustamiseen ja lasten syntymään. Pääkaupunkiseudun tilaisuudessa korostui suvun tärkeys
kotiseudun kokonaisuudessa.
Hankkeen tulokset julkaistaan Ruraliainstituutin Raportteja-sarjassa syksyllä 2014.
Hanke on osa laajempaa Osallistavan suunnittelun tiedonhankintaprosessi kolmannen iän asumistarpeiden kartoittamisessa
(CoTHREE) -hanketta, jota rahoittaa Teknologian ja innovaatiotoiminnan kehittämiskeskus TEKES sekä kuusi rakentamis- ja
suunnittelualan yritystä. Hanketta hallinnoi
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö.

Pohjalaistaloverkosto yhdistää ja
luo ideointifoorumin eri toimijoille
Pohjalaistaloverkosto kokoontui 11.4.2014
ensimmäistä kertaa Ilmajoella, Etelä-Pohjanmaan opistolla. Verkoston jäsenet pääsivät tapaamaan toisiaan ja myös keskustelemaan ja
ideoimaan tulevaa. Keskusteluissa nousi välittömästi esiin koulutustarve. Erityisen tärkeänä pidettiin rakennusalan viranomaisten kouluttamista samoin kuin perinnerakentamisen
huomioon ottamista lainsäädäntötyössä.
Samassa yhteydessä järjestettiin Pohjalaistalot – yhteistä rakennusperintöämme
koulutustapahtuma. Väkeä oli lähtenyt koulutukseen sankoin joukoin. Sekä perjantain
luennot että lauantain kiertoajelu pohjalaistalokohteisiin olivat tupaten täynnä.

Kikka-hankkeen aineisto kerättiin paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa.
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Agatha Herman
My research interests are centred on food
politics and ethics, particularly in production
systems. During my time at the Ruralia Institute (Mikkeli) I am conducting fieldwork for a

project exploring social and environmental resilience in agriculture through analysing how
farmers negotiate the different demands –
from economic viability to consumer concerns

to care for the environment – on their time and
resources. This is particularly relevant at the
moment given ongoing and future economic,
environmental and legislative uncertainties.
Thanks to Jukka Rajala and Marjo Särkkä-Tirkkonen I am having very busy month!
I have been able to set up interviews with nine
farmers (organic and conventional) and five
representatives of other industry stakeholders (MMM, MTK, Evira and Luomuliitto); this
is giving me some excellent insights into the
range of perspectives within the agricultural
sector as well as the opportunity to explore
some of the beautiful Finnish countryside!
On my return to the UK I am going to
conduct the same research there, which will
provide a comparative angle to the overall project and allow for the sharing of best practice
between the two countries. I am looking to
develop a better understanding of how resilience works within farmers’ everyday spaces
and practices, and will publish this work in
leading geography journals. I am looking
forward to future collaborations with my
new colleagues at the Ruralia Institute and
feel there are some very interesting pan-European projects we could work on in the future,
particularly around local and alternative food
systems.

15
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Tutkijavaihto-ohjelma
kiinnostaa maailmalla
Ruralia Visiting Scholar -tutkijavaihto on
tarkoitettu toisesta maasta tuleville akateemisille henkilöille, jotka ovat suuntautuneet maaseutuun liittyvään tutkimustoimintaan, kuten esimerkiksi elintarvikeketjuihin, yrittäjyyteen tai aluehistoriaan.
Tutkijavierailu kestää 1–3 kuukautta
ja sitä tuetaan 2300 eurolla kuukaudessa.
Kaudella 2013–2014 Ruralia-instituutti

valitsi ohjelmaan viisi tutkijaa, joista tällä
aukeamalla Agatha Herman ja Francisco Diaz Bretones kertovat vierailustaan
Ruralia-instituutissa. Tutkijavaihdossa on
käynyt tai tulossa vierailijoita aina USA:sta
ja Brasiliasta asti.
Kaudella 2014–2015 Ruralia Visiting
Scholars tutkijavaihdon haku on auki 20.
kesäkuuta asti.

RURALIA VISITING SCHOLAR -TUTKIJAVAIHTO			RURALIA VISITING SCHOLAR -TUTKIJAVAIHTO			RURALIA VISITING SCHOLAR -TUTKIJAVAIHTO			RURALIA VISITING SCHOLAR -TUTKIJAVAIHTO

Francisco Diaz Bretones
During my Visiting Scholarship at the Ruralia
Institute I will develop my existing research
project about New Waves Cooperatives and
Corporate Social Responsibility (CSR); Finnish co-operatives are well known for their in-

novative and competitive strategies. I started
this project two years ago interviewing some
leaders from emergent rural Finnish co-operatives in several economic sectors. Now, I hope
to expand the research to the CSR practices in

rural cooperative firms. Our aim is to contribute to the discussion about the gap between
these competitive processes and the social
and ethical co-operative norms, assessing if
their practice is a way of understanding the
involvement with the local environment in
which co-operatives operate. Therefore, it is
necessary to know new trends of cooperation
in other countries in order to develop models
that can contribute to sustainable, responsible
commitment from cooperativism.
During my stay, I plan to carry out indepth interviews with co-operative leaders
and experts around the country. I hope to
identify the main precursors and barriers as
well as the social and psychological factors
that determine entrepreneurial activity, its
social integration and responsibility within
the rural Finnish cooperatives and the gaps
between their practices and the co-operative
principles. I will work with Professor Hagen
Henrÿ to determinate the nature of co-operatives and their integration with the normative
rules that they must follow. Also, I hope to
improve the relationship between my home
institution (University of Granada, Spain) and
researchers at the Ruralia Institute, promoting further mobility exchanges, new co-operative networks and collaborative research
projects.

Ruralia-instituutissa vieraili maaliskuussa 2014 Italiasta Giulia Corradini,
joka on jatko-opiskelija Padovan yliopistossa. Hän tutkii luonnontuotealan
markkinointia ja brändäystä.
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Metsästys- ja kalastuslupaan sijoitettu euro
tuo seitsemän euroa
alueelle
Kun metsästäjä ostaa metsästys- tai
kalastusluvan valtion maille, raha hyödyttää seitsenkertaisesti aluetta, jossa
hän metsästää tai kalastaa. Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutti ja Metsähallitus julkaisivat toukokuussa 2014
ennakkotietoja historian ensimmäisestä
kattavasta eränkäynnin aluetaloustutkimuksesta.
Kaikkiaan valtion maille luvan ostaneet metsästäjät ja kalastajat toivat viime syksynä alueille 34 miljoonaa euroa
suoraa tuloa asioimalla muun muassa
kaupoissa, huoltoasemilla ja matkailuyrityksissä. Metsästyksen osuus oli 24,4
miljoonaa ja kalastuksen 9,4 miljoonaa
euroa. Metsästyksen ja kalastuksen suora työllistävä vaikutus oli 445 henkilötyövuotta. Tutkimuksessa ei ole vielä laskettu eränkäynnin kerroinvaikutuksia.
Tieto perustuu Metsähallituksen
keräämään ja Ruralia-instituutin käsittelemään ja analysoimaan aineistoon, jossa on yli 8 000 vastausta eri
puolilta Suomea. Vastaajat koostuivat
lähinnä valtion alueiden pienriistan- ja
hirvenmetsästäjistä sekä virkistyskalastajista. Otos antaa vasta suuntaa
eränkäynnin kokonaisvaikutukseen.
Valtion alueilla on lisäksi suuria eränkävijäryhmiä, joiden aluetaloudellisia
vaikutuksia ei ole arvioitu: metsästysoikeuden vuokranneita seuroja (2 500
sopimusta), pyydyskalastajia, yleiskalastusoikeudella kalastavia ja Pohjois-Suomessa kuntalaisen oikeudella metsästäviä (55 000 henkilöä). Lisäksi suuri osa
eränkäynnistä kohdistuu yksityismaille
ja -vesille, joita tämä tutkimus ei koske.
Metsähallituksen eräpalvelujen tehtävä on luoda eränkäyntimahdollisuuksia suomalaisille ja sitä kautta myös kysyntää alueellisille yksityisille matkailupalveluille, joita monet lupametsästäjät
ja -kalastajat tarvitsevat. Eränkäynti
tulee järjestää kestävästi. Eräluvat ovat
omakustanteisia eli maksavat sen verran kuin palvelurakenteen ylläpito sekä
riistan- tai kalavedenhoito maksavat.
Lupatuloista noin 30 prosenttia menee riistan ja kalojen hoitoon suoraan
tai asiantuntijoiden suunnittelutyönä.
Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet järjestetään valtion maille luparahoituksella, eikä niihin tule valtion budjettirahaa.
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Teksti Birgitta Partanen | Kuva Sirpa Piskonen

Teksti Suvipäivikki Mikola | Kuva Esa Vuorenmaa

Vieraslajien
aiheuttamiin
uhkiin pitää
havahtua ajoissa

Alumnitapahtuma keräsi Seinäjoen Framiin mukavasti väkeä.

Ruokamaakunnan alumnit Seinäjoella
Seinäjoki isännöi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ensimmäistä Helsingin ulkopuolella
järjestettyä alumnitilaisuutta 11.4.2014. Vastaanotto oli lämmin ja tunnelma innostunut.
Maatalous-metsätieteellisen alumneja on
joka puolella Suomea, mutta ruokamaakuntana profiloitunut Seinäjoki on yksi suurimpia
alumnitihentymiä. Se olikin luonteva kohde
tiedekunnan ensimmäiselle maakuntamatkalle. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Ruralia-instituutin kanssa ja sen aiheena olivat
ruoantuotannon tulevaisuudennäkymät.
Ennen seurustelua, tarjoilua ja kansanmusiikkiyhtye Ronuuttajia puhuttiin painavaa asiaa tiiviissä paketissa. Yliopistonlehtori
Mervi Seppänen pohti alustuksessaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouteen.
- Tulevaisuudessa meidän pitää pystyä
tuottamaan enemmän ruokaa vähemmillä
resursseilla. Avainsana on kestävä tehostaminen, Seppänen sanoi.
Yliopistonlehtori Tuula Sontag-Strohm
esitti toiveen, että uusien kasvivalkuaislähteiden, kuten härkäpavun viljely lisääntyisi.
- Teollisuus on kiinnostunut esimerkiksi
härkäpavun mahdollisuuksista, koska se on
hyvin ravinteikas, taloudellinen ja erittäin
monipuolinen.

Vaasan yliopiston markkinoinnin professori
Harri Luomala on tutkimuksessaan havainnut kuluttajien haluavan viestiä ruokavalinnoillaan itsestään.
- Ruokavalinnoilla voidaan viestiä esimerkiksi omasta statuksesta, hän pohti.
Elintarviketeollisuuden näkökulmaa
tilaisuuteen tuonut Atrian hankintajohtaja
Sinikka Hassinen kertoi Perhetilan broileri
-konseptin synnystä ja vastaanotosta. Keskustelussa todettiinkin tämän olevan hyvä esimerkki brändi-informaation tuotteelle tuottamasta lisäarvosta, sillä itse liha on tuotettu
samalla tavoin kuin yhtiön muukin broiler.
- Jäljitettävyydelle on selkeästi tarve ja
tilausta nykyisin kuluttajien keskuudessa,
Hassinen kertoi.

Tuttujen kesken
Viljateknologian alumni Päivi Mäntymäki kertoi, että hänet oli houkutellut paikalle
tilaisuus tavata oma opettaja ja muita opiskeluaikaisia tuttuja.

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet
luontaiselta levinnäisyysalueeltaan uudelle
alueelle ihmisen tahallisella tai tahattomalla
avustuksella. Ne uhkaavat alkuperäislajeja,
ekosysteemejä, viljelykasveja, metsätaloutta
ja muita elinkeinoja. Kansantaloudellisesti
merkitys on huima. Maailmanlaajuisesti kustannuksiksi on arvioitu 1 054 miljardia euroa,
joka on 2 - 3 % maailman BKT:sta. Euroopassa
kustannuksiksi on arvioitu ainakin 12,5 miljardia euroa, Suomessa kymmeniä miljoonia
euroja. Kansallinen vieraslajistrategiamme
valmistui huhtikuussa 2012 ja vieraslajiportaali avautui keväällä 2014.
Kasvit ovat yleisimmin tunnettuja vieraslajeja. Niistä etenkin siementen avulla leviävät
jättiputket, jättipalsami, komealupiini ja sekä
siementen että juurivesojen avulla leviävä
kurtturuusu valtaavat tilaa aggressiivises-

ti. Myös vahvojen, jopa ranteenpaksuisten
juurivesojensa avulla leviävät japanintatar ja
jättitatar ovat erittäin hankalia hävitettäviä.
Eläimistä haitallisimpia meillä ovat minkki ja
supikoira. Haitallisiin luetaan myös kanadanmajava, rotta ja villikani. Nilviäisistä espanjansiruetana eli ”tappajaetana”, jota tavattiin
meillä ensimmäisen kerran vuonna 1994, on
levinnyt jo Oulun korkeudelle.
Vieraslajeihin, joita Suomessa on arvioitu olevan 157 haitallista lajia, kuuluvat myös
esimerkiksi koloradonkuoriainen sekä metsiä
uhkaava mäntyankeroinen. Tämä alle millimetrin mittainen sukkulamato aiheuttaa
lakastumistaudin, joka tuhoaa koko puun.
Euroopassa mäntyankeroista löytyi vuonna
1999 Portugalista. Mittavista hävitystoimista
huolimatta leviämistä ei pystytty estämään
ja nyt on myös Espanjan puolelta löytynyt

esiintymiä. Suomessa mäntyankeroista ei
ole vielä tavattu luonnossa eikä tuontipuussa,
mutta tuontipakkausmateriaaleista on tehty
49 löytöä. Mikäli mäntyankeroinen leviäisi
Suomeen, olisi seurauksena biljoonaluokan
kustannukset.
Teksti perustuu Helsingin yliopiston Laadukasta liiketoimintaa luonnosta -hankkeen
11.3.2014 järjestämään Vieraslajit, tunnistaminen ja torjunta -seminaariin, jonka aineistot löytyvät osoitteesta: http://www.helsinki.
fi/ruralia/koulutus/vieraslajit11032014.
htm

Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/vieraslajit
www.mmm.fi/vieraslajit
www.vieraslajit.fi/
www.luontoportti.fi

- Erittäin hyvä, että tällainen tapahtuma on
järjestetty. Tiedekunta on maakunnalle tärkeä voimavara, hän totesi.
Myös maatalousteknologiaa aikoinaan
opiskellut Jussi Esala oli halunnut tulla
nimenomaan tapaamaan oman alan ihmisiä
vapaamuotoisissa merkeissä.
- Kokoushuoneiden ulkopuolella, epävirallisessa vuorovaikutuksessa syntyy aina jotain
uutta ja hedelmällistä, hän huomautti.

Alumnit tiedekunnan sanansaattajina
Seinäjoen suunnan alumnit lupasivatkin auttaa tiedekuntaa rekrytoimaan entistä enemmän opiskelijoita Etelä-Pohjanmaalta, josta
tällä hetkellä tulee vain noin kolme prosenttia
hakijoista.
- Tämä on meille kunniatehtävä, maakuntajohtaja, tiedekunnan alumni Asko Peltola
totesi.
- Me alumnit voimme toimia myös palautteen antajina, ikään kuin norsunluutornin
ravistelijana ja edistää yliopiston ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, hän lisäsi.

Jättiputki tukahduttaa altaan muun kasvillisuuden ja on erittäin hankala hävitettävä. Kuva Karjalan kannakselta, missä jättiputkikasvustot ovat
päässeet leviämään täysin hallitsemattomiin mittoihin.
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Teksti Pasi Komulainen & Päivi Pylkkänen| Kuva Anne Hytönen

Kohti uuden ohjelmakauden arviointia
ja kehittämiskulttuuria
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteutti syksyllä 2013 maa- ja metsätalousministeriön tilaaman ennakkoarvioinnin, joka
koski seudullisten Leader-kehittämisyhdistysten (toimintaryhmien) strategialuonnoksia
ohjelmakaudelle 2014–2020.
Yhteensä 54 kehittämisyhdistystä oli laatinut paikalliskehittämistä suuntaavan strategialuonnoksen ja niiden arviointi toteutettiin
Ruraliassa sisällönanalyysin keinoin kahdeksan arviointipanelistin yhteistyönä. Analyysiä ohjasivat maa- ja metsätalousministeriön
toimintaryhmille asettamat paikallisen kehittämisstrategian kriteerit ja hyvän strategian
tunnusmerkit. Kaikki toimintaryhmät saivat
strategialuonnokseensa suosituksia ja kehittämisehdotuksia arviointiselosteiden muodossa. Kehittämisstrategioiden toteuttamista
rahoitetaan ohjelmakaudella 2014–2020 toistamiseen osana Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa.
Arvioinnin suositukset koskevat kutakin
strategiaa yksittäistapauksena, mutta joillakin strategioista tehdyillä kokoavilla havainnoilla on merkitystä laajemminkin.
- Useita strategialuonnoksia yhdisti esimerkiksi se, että kehittämisyhdistyksen aikaisempaa kokemuspohjaa tuotiin turhan
varovaisesti ja vaatimattomasti esiin. Kokemuksellinen tieto on kuitenkin ohittamaton
ja perusteltuna vakuuttava tietämisen tapa,
kertoo ennakkoarviointia koordinoinut projektipäällikkö Päivi Pylkkänen Ruraliainstituutista.
Edellä kuvattua kokemuksellista, implisiittistä tietoa nimitetään usein myös hiljaiseksi tiedoksi. Strategiaprosessissa voidaan
parhaimmillaan yhdistää hiljaista ja niin
sanottua eksplisiittistä, ulkoisesti näkyvämpää ja muodollisempaa tietoa, kuten aluetta
kuvaavaa tilastodataa.
- Strateginen osaaminen on tietoa faktoista, arvoista ja ideoista ja verkostoista, jotka
auttavat toteuttamaan asioita. Se on myös
paikallisten, alueellisten ja ylialueellisten
innovatiivisten verkostojen määrätietoista
rakentamista, Pylkkänen sanoo.
Etenkin kiinnittyminen alueellisiin ja
ylialueellisiin tiedontuotannon rakenteisiin
kaipasi ennakkoarvioinnin mukaan monen
toimintaryhmän kohdalla vahvistamista.

Arvioinneista asioiden
kehittämiseen
Ruralia-instituutti painottaa tekemissään
arviointihankkeissa kehittävää näkökulmaa.

Osuustoimintalain kattava teos
täyttää aukon
Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Hagen
Henrÿ oli yhtenä toimittamassa loppuvuonna 2013 ilmestynyttä osuustoiminnan lainsäädäntöön keskittyvää teosta International
Handbook of Cooperative Law.
Yli 800-sivuinen kirja jakaantuu neljään
osaan, jossa ensimmäisessä tarkastellaan
analyyttisesti kansainväliseltä kannalta
lainsäädäntöä. Toinen osa käsittelee osuustoimintalainsäädännön harmonisointia
kansallisella ja kansainvälisellä kentällä.
Kolmas luku esittelee 30:en oikeusoppineen
katsauksen kansalliseen lainsäädäntöön yli
30 maassa. Kirjan viimeinen osa käsittelee
osuustoimintalainsäädännön trendejä.
Kyseessä on kansainvälisesti tällä hetkellä kattavin esitys osuustoimintalaista. Se
pitää sisällään tietoa eri maista, maanosista

ja tarkastelua globaalisti. Kirja on suunnattu
osuustoimintalain tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Cracogna/Fici/Henrÿ (eds.), International Handbook of Cooperative Law,
Heidelberg: Springer 2013

http://www.springer.com/law/international/book/ 978-3-642-30128-5?wt_
mc=event.BookAuthor. Congratulation&cm_mmc=EVENT-_-BookAuthorEmail-_

Identiteetit kuntamuutosten
resursseina

Ruralia-instituutti painottaa tekemissään arviointihankkeissa kehittävää näkökulmaa. Kuvassa
projektipäällikkö Päivi Pylkkänen.

Kehittävän arvioinnin tavoitteena ei ole tuottaa pelkästään tekstejä, vaan sysätä liikkeelle
perusteltuja muutosprosesseja.
- Haluamme nähdä arvioinnit keskustelunavauksina, jotka johtavat asiantilojen toteamisesta asioiden edelleen kehittämiseen.
Toimintaryhmätyö on maaseutupolitiikan
tärkeimpiä välineitä Suomessa. Uudella ohjelmakaudella tahdomme osaltamme rakentaa toimintaryhmien suuntaan entistä pitkäjänteisempiä kumppanuussuhteita, joissa
toimintaa viedään eteenpäin tutkimuksen,

koulutuksen ja yhteisen kehittämistyön keinoin, tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen
kertoo.
Esimerkiksi Etelä-Savon alueella keskustelunavauksena toimi arvioitsijoiden osallistuminen alueen kehittämisyhdistysten koulutusseminaariin Tanhuvaarassa huhtikuussa
2014.
- Tahdomme olla luomassa uuden ohjelmakauden arviointi- ja kehittämiskulttuuria,
Hyyryläinen toteaa.

Miten pieni kunta reagoi ulkoiseen muutospaineeseen ja rakentaa paikallista muutoskestävyyttä hyödyntämällä omia identiteettiresurssejaan? Tähän kysymykseen etsittiin
vastausta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vuosina 2011–2013 tekemässä tutkimuksessa.
Tutkimuksen kohteena ollut Iitti on esimerkki pienestä kunnasta, joka on menestynyt osana suomalaisen hyvinvointivaltion
kasvua. 2000-luvun yhteiskunnalliset muutokset ovat kuitenkin muodostaneet uhkia
itsenäisen Iitin tulevaisuudelle.
Tutkimus ajoittui suomalaisen kuntakentän muutosvaiheeseen, jossa keskustelu
kuntien roolista on eri medioissa ollut poikkeuksellisen vilkasta. Tutkimuksessa havaittiin, että pitkään jatkunut kuntauudistus
paineistaa esiin vastavoimia ja mobilisoi paikalliset identiteetit. Identiteettiargumentteja
käytettiin tarkoituksellisesti erilaisissa Iitin
kunnan kehittämistä koskevissa linjakeskusteluissa.
- Iitin tapaus avautuu tutkimuksessa
laajempaan kontekstiin ja keskusteluun
paikallisen identiteetin merkityksestä yh-

teiskuntamme muutoskestävyyden osana,
tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista sanoo.
Iitti osoittautui tutkimuksessa vahvan
itsetunnon paikallisyhteisöksi. Iitin sijainti
kulttuurisella ja maantieteellisellä rajavyöhykkeellä on vaikuttanut myös Iitin kunnan
kehittämisstrategioihin. Kunta on säilyttänyt yhtenäisyytensä sekä käyttänyt sosiaalista pääomaansa voimavarana erilaisissa
historiallisissa tilanteissa. Kuntastrategiassa
on viime aikoina vahvistettu kumppanuutta
sekä naapurikuntien että oman kunnan paikallisyhteisöjen kanssa. Aktiiviset paikallisyhteisöt ovat puolestaan luoneet edellytyksiä
kansalaisten vaikuttamiselle ja osallistumiselle kunnan kehittämiseen.
Hyyryläinen, T, Piispanen, S 2013, Identiteettiresurssit paikalliskehittämisessä ja
muutoskestävyydessä. Helsingin yliopiston
Ruralia-instituutin julkaisuja, Nro 32.
Julkaisu löytyy osoitteesta:
www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/
Julkaisuja32.pdf
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Uusia kasvoja
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on nimittänyt filosofian tohtori Timo Niemisen tutkimusjohtajaksi. Hänen
tehtävänään on
elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen.
Tehtävä sijoittuu Ruralia-instituutin
Seinäjoen toimintayksikköön ja se on
yksi Etelä-Pohjanmaalla toteutettavista Epanet-tutkimusprofessuureista.
Nieminen on viimeksi työskennellyt Lihateollisuuden tutkimuskeskuksessa ryhmäpäällikkönä ja sitä
ennen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tutkijatohtorina. Hänen tutkimusaiheensa ovat käsitelleet muun muassa lihan
mikrobiologista pilaantumista sekä
sioissa esiintyviä mykobakteereja.
Timo Niemisellä on myös maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto. Nieminen aloitti tehtävässään
toukokuun alussa vuonna 2014.

Emmi Mykrä
on aloittanut Ruralia-instituutin
Mikkelin toimintayksikössä projektisuunnittelijana. Hän työskentelee Ruokaketju ja luonnonvarat osaamisalan
EKOkas - Luomuja IP-kasvintuotannon kehittäminen
-hankkeessa, missä hän suunnittelee
muun muassa sipulin Fusariumin ja
perunaseitin torjuntakokeita. Mykrällä
on maa- ja metsätaloustieteiden maisterin tutkinto (kasvipatologia) Helsingin yliopistosta.

Heli Peltola,
FM, on aloittanut
viestintäsuunnittelijana Luomuinstituutin koordinaatioyksikössä
Ruralia-instituutissa Mikkelissä.
Luomuinstituutti
on Helsingin yliopiston ja Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskus
MTT:n yhteinen asiantuntijaverkosto,
joka tukee toiminnallaan kotimaisen
luomutuotannon vahvistumista koko
ruokaketjussa.

RURALIASSA TAPAHTUU
KAUHAJOEN RUOKAMESSUSEMINAARI 2014:
RUOKALASTA RAVINTOLAKSI
Pe 5.9.2014 klo 10-13.30 Kauhajoella. Ajatuksia herättäviä,
innostavia ja ajankohtaisia puheenvuoroja mm. tulevaisuuden ammattikeittiöstä, nykykeittiötekniikasta, tilasuunnittelusta ja asiakkaiden tilakokemuksesta. Seminaarin yhteydessä mahdollisuus osallistua Kauhajoen ruokamessuille.
Lisätiedot: Katja Perttu, 05 538 9670, katja.perttu@helsinki.fi
VALTAKUNNALLISET LUONNONTUOTEPÄIVÄT järjestetään
24.-25.9.2014 Kokkolassa
Lisätiedot kesän ja syksyn aikana: http://lt-inno.weebly.com/
”KOMIASTI LUOMUA” – VALTAKUNNALLISET LUOMUPÄIVÄT 25.–26.11.2014, Teknologia- ja innovaatiokeskus Frami,
osoite Kampusranta 9, Seinäjoki.
Lisätiedot: www.luomu.fi/luomupaivat
SCIENTIFIC SEMINAR ON ORGANIC FOOD – OPEN,
CRITICAL AND COLLABORATIVE APPROACHES 5.-7.11.2014
Mikkelissä Kyyhkylän kartanossa.
Lisätiedot: www.luomuinstituutti.fi
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www.helsinki.fi/ruralia

etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Seuraa Ruralian blogia: blogs.helsinki.fi/hy-ruralia/
Julkaisut: www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm

