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Tiedeyhteisö on pirstaleinen ja jakautunut 
erilaisiin heimoihin. Sille on perusteen-
sa – syvälle päästäkseen täytyy keskittyä. 
Tiedettä julkaistaan kiihtyvällä tahdilla ja 
tutkimusten uutuusarvoa arvioidaan pää-
asiassa tieteenalojen sisäisesti. Synteesien 
tekijät putoavat helposti heimojen välisiin 
kuiluihin, mutta saattavat myös luoda aivan 
uusia polkuja. Totuuden tavoittelu yhdistää 
ja toimii liimana eri näkökulmille. 
 Yhteiskuntien visaisimmat haasteet ja 
myös nerokkaimmat liikeideat ovat usein 
moniulotteisia. Niihin tarttuakseen on osat-
tava syntetisoida. Eri tieteiden löydöksiä on 
osattava yhdistää, tulkita kontekstispesifi-
sesti ja vielä kytkeä ne luovasti käytännön 
tietoon. Sellaiseen tietoon, jota ei ehkä ole 
julkaistu tiedelehdissä, mutta joka voi rat-
kaisujen löytymisen näkökulmasta olla ää-
rimmäisen arvokasta.  
 Totuus on, että erilaisten tietokompo-
nenttien ratkaisukeskeinen soveltaminen 
vaatii aivan poikkeuksellista taitoa. Ympä-
ristöpolitiikan ohjauskeinoja ei voi tulok-
sekkaasti hahmottaa, ellei tunne ihmisen 
käyttäytymistä kaikessa raadollisuudes-
saan, hahmota talouden logiikkaa eri toi-
mialoilla ja onnistu arvioimaan myös poliit-
tisia aikaikkunoita oikein. Kukaan ei pysty 
tekemään kaikkea tätä yksin. Siksi kiinnos-
tava kysymys onkin, että millaisella kompe-
tenssilla ja toisaalta työskentelymetodeilla 

tällaista prosessia pystyisi tuloksekkaasti 
johtamaan? Kysymykseen vastaaminen on 
tärkeää ja sitä yritetään nyt monella suun-
nalla.
 OKM pyysi viime vuonna Helsingin 
yliopiston emerituskansleri Kari Raiviota 
pohtimaan, miten Suomessa tiedettä voi-
taisiin paremmin hyödyntää poliittisessa 
päätöksenteossa. Raivio esitti mm. korke-
an tason tiedeneuvonantajaa, joka olisi ver-
kostoineen poliittisten päätöksentekijöiden 
tukena maailman myrskyissä.  Esityksestä 
annetuissa lausunnoista käy ilmi, että mo-
nelle jäi vaikeaksi hahmottaa, miten tällai-
set ’valitut viisaat’ pystyisivät välittämään 
monitieteisen synteesin löydöksiä. 
 Suomen Akatemian strategisen neuvos-
ton rahoitus on tänä vuonna lanseerattu uusi 
instrumentti, joka myös tavoittelee ratkaisu-
ja. Hankkeet hakevat vielä muotoaan, mut-
ta kunnianhimotaso on asetettu korkealle. 
Se, joka osaa uskottavasti esittää näkymän 
siitä, miten monitieteistä, ratkaisukeskeis-
tä synteesiä tehdään ja, miten konsepteihin 
integroidaan myös käytännön toimijoiden 
ymmärrys, voi saada jopa 6–8 miljoonan 
euron rahoituksen pyrkimyksilleen. 
 Helsingin yliopisto juhlii tänä vuonna 
375-vuotista taivaltaan. Yliopiston siipien 
suojassa ajatteluaan on kehittänyt lukui-
sia synteesin tekijöitä. Osa heistä on myös 
keskeisellä tavalla vaikuttanut suomalai-

sen yhteiskunnan syntymiseen ja kehitty-
miseen sellaiseksi kuin se nyt on. Yliopisto 
lanseerasi juhlavuoden kunniaksi Helsinki 
Challenge -kilpailun, joka myös pyrkii ha-
kemaan ratkaisuja maailman visaisimpiin 
ongelmiin. Ei voi kun toivoa, että aito innos-
tus ratkaisukeskeisyyteen läpäisee yliopistot 
ja yhteiskunnan laajemminkin. Kyynisyys ja 
omiin heimoihin pakeneminen ovat ratkai-
sukeskeisisyyden suurimmat uhat, joille ei 
nyt saisi antaa periksi.
 Haluan käyttää tätä palstaa vielä hyväk-
seni ja kiittää Osuustoiminnan neuvottelu-
kuntaa merkittävästä lahjoituksesta Hel-
singin yliopistolle. Lahjoitusta antaessaan 
osuustoimintaliike toivoi innostunutta ja 
tulevaisuuteen suuntautunutta otetta osuus-
toiminnan tutkimukseen ja opetukseen. Sen 
voimme luvata ja myös sen, että Ruralia-ins-
tituutti monitieteisenä ja käytännön osaaja-
yhteisöihin soluttautuneena yliopistollisena 
yksikkönä tekee kaikkensa kehittyäkseen 
yhä taitavammaksi ratkaisutoimittajaksi. 
Innostusta monitieteisyyteen ja ratkaisuihin 
haluamme välittää myös niille opiskelijoille, 
jotka opintojensa eri vaiheissa hyödyntävät 
Ruraliaa ja sen verkostoja oppimisympäris-
tönä.

Sami Kurki
Ruralia-instituutin johtaja
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”Maaseudun kehittämistä ei voi 
liiaksi korostaa”
 
Sukkasunnuntaina, kaksi viikkoa siitä, kun hieno ajanjakso kaupunginjohtajana päät-
tyi, kirjoitan maaseudun kehittämisestä ja tutkimuksesta ja niiden merkityksestä 
kaupungille, ja miten minä olen sen kokenut. Tutustuin yliopistolliseen toimintaym-
päristöön MUCin johtoryhmän puheenjohtajana ja Ruralia-instituutin johtokunnan 
jäsenenä. Molemmat tehtävät, kuin myös koko korkeakoulutoimintojen kokonaisuus, 
olivat minulle oikein mieluisia ja sain niiltä paljon.

Vaikka Suomen menestys rakentuu vahvojen kaupunkiseutujen varaan, ei maaseudun 
kehittämistä voi liiaksi korostaa Etelä-Savon kaltaisella alueella, jonka vahvuuksia 
ovat puhdas luonto, vesi, ruoka ja energia. Luomuinstituutin perustaminen Mikkeliin 
oli pitkäjänteisen kehittämisen lopputulos ja se perustuu alueen vahvuuksiin. Voimme 
kaikki olla ylpeitä siitä, sillä se on nähdäkseni lähes ainoita Jorma Ollilan maa-
brändivaltuuskunnan ehdotuksista, joka on toteutettu. Tehtävä annettiin Helsingin 
yliopistolle ja MTT:lle, mutta ilman Ruraliaa ja sen aktiivisuutta sekä kaupungin 
ja maakuntaliiton panosta rohkenen arvioida, että perustaminen ei olisi edennyt 
niin rivakasti kuin nyt tapahtui. Alueen kansanedustajien myötävaikutuksella myös 
rahoitusta järjestyi.

Instituutin alaan liittyvä tutkimus ja maatalousyrittäjien osallistaminen luomutuo-
tannon voimistamiseen on Etelä-Savolle tärkeää. Paljon on kuitenkin tehtävä, jotta 
kuluttajien valinta yhä useammin kohdistuisi kestävällä tavalla tuotettuun puhtaa-
seen ruokaan. Julkiset organisaatiot voivat auttaa kysynnän kasvattamisessa ja si-
ten edistää tuotannon kannattavuutta ostamalla alueella tuotettuja raaka-aineita. 
Erinomaisena esimerkkinä on Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut, joka 
liittyi Portaat luomuun -ohjelmaan heti alusta alkaen.

Kaupungin ja maakunnan sekä alueen korkeakoulujen voimavarojen saamaan suun-
taan ohjaaminen tuottaa valituilla kärkialoilla menestystä, kunhan pitkäjänteiseen 
kehittämiseen sitoudutaan. Työpaikkojen luomisesta on helppo puhua, mutta pal-
jon vaikeampi on toimia tuloksellisesti. Avoimelle sektorille työpaikkojen aikaan 
saaminen edellyttää entistä enemmän liiketoiminnallista osaamista ja siihen sekä 
MUC, Aalto-yliopisto ja uusi ammattikorkeakoulu antavat erinomaiset edellytykset.

Toivon kaikille runsaasti aurinkoisia päiviä ja voimia hienon Järvi-Suomen kehit-
tämiseen!

Kimmo Mikander
varatoimitusjohtaja, Keva
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Teksti Pekka Hytinkoski ja Tytti Klén | Kuva Sirpa Piskonen

Helsingin yliopistolle merkittävä 
lahjoitus Osuustoiminnan 
neuvottelukunnalta

Osuustoiminnan neuvottelukunta on lah-
joittanut Helsingin yliopistolle ja erityi-
sesti Ruralia-instituutin koordinoimalle 
CNS-verkostolle yhteensä 400 000 euroa 
vuosille 2015–2019. Neuvottelukunta on 
tukenut CNS-verkostoa merkittävästi myös 
vuosina 2010–2014. Yrityselämän lahjoitus 
ja yliopistojen oma rahoitus mahdollistaa 
verkoston toiminnan kehittämisen ja kan-
sainvälisen toiminnan vahvistamisen.
 Lahjoituksella osuustoiminnan neuvot-
telukunta haluaa kannustaa lisäpanostuk-
siin CNS-opintojen tunnetuksi tekemisessä 
eri yliopistojen piirissä. CNS-koordinaatio-
yksikkö suuntaa lisärahoituksen erityisesti 
verkko-opetuksen ja sen koordinoinnin 
kehittämiseen. Näin satsataan myös li-
sääntyvään yhteistyöhön yliopistojen ja 
osuustoiminnallisten yritysten yhteisten 
digitaalisten opintoympäristöjen kehittä-
miseksi. CNS-kokemusta hyödynnetään 
parhaillaan MOOCin (Massive Online Open 

Lahjoitus siivittää juhlavuotta
Tämä positiivinen rahoitusuutinen siivittää 
hienosti CNS-verkoston 10-vuotisjuhla-
vuotta. Tutkimusjohtaja Hagen Henrÿn 
vetämä osuustoimintatiimi haluaa kiittää 
Osuustoiminnan neuvottelukuntaa, Pel-
lervo-Seuraa ja CNS-verkoston johtoryh-
mää. Erityiskiitokset kuuluvat myös sekä 
Pellervo-Seuran edelliselle että nykyiselle 
toimitusjohtajalle, Veikko Hämäläiselle 
ja Sami Karhulle, jotka ovat merkittävästi 
auttaneet rakentamaan siltaa yliopistojen ja 
osuuskuntayritysten sekä keskinäisten yri-
tysten välille. Tavallaan tämä on myös paluu-
ta juurille, sillä suomalaisen osuuskunnan 
isänä pidetty Hannes Gebhard aloitti osuus-
toiminnan opetuksen Helsingin yliopistosta 
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 
 Osuustoiminnan neuvottelukunnan läh-
tökohtana on, että ensi vuosikymmenellä 
osuustoimintaopetus ei ole yliopisto-opet-
tajille lisätyötä vaan normaali osa opetus-
sisältöjä ja toimeen kuuluvaa tehtävänhoi-
toa. Hagen Henrÿn mukaan CNS-verkoston 

Osuustoimintatiimin tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ (vas.), projektisuunnittelija Tytti Klén ja verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski.

 CNS-verkoston opintoja tuottaa, kehittää ja koordinoi Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö. 

 CNS-verkoston muodostavat kahdeksan suomalaista yliopistoa: Aal-
to-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen 
yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 
Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

 Opetus tarjotaan sivuainekursseina ja -kokonaisuutena verkko-ope-
tuksen välityksellä kaikkien verkoston yliopistojen perus- ja jatko-
opiskelijoille. Opintoja voidaan suorittaa myös Helsingin avoimen 
yliopiston kautta.

 Kurssit kiinnostavat myös osuuskunnissa, pienissä tai suurissa, työs-
kenteleviä henkilöitä. 

 

päätavoite on poikkeuksellinen: kun lopulta 
osuustoiminnan sisällöt ovat luonteva osa 
muuta yliopistojen opetusta ja tutkimusta, 
niin erikoisjärjestelyin ylläpidetylle toimin-
nalle ei ole enää tarvetta. 

Lisätietoja:

Osuustoiminnan neuvottelukunnan sihtee-
ri ja Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Sami 
Karhu, p. 0400 545 989, sami.karhu@pel-
lervo.fi 

Tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ/Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti, p. 044 300 
1217, hagen.henry@helsinki.fi

Osuustoiminnan neuvottelukunnan 
jäsenorganisaatiot ovat Pellervo-Seura, 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 
Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja OP-Poh-
jola osk. Osuustoiminnan neuvottelukun-
nan tarkoituksena on toimia suomalaisten 
osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten 
yhteistyöelimenä. Vuonna 2001 käynnisty-

nyt neuvottelukunta työskentelee osuustoi-
minnan keskustelufoorumina, kehittäjänä 
ja edunvalvojana. Neuvottelukunta vie läpi 
osuustoiminnallisten yritysten yleisiä toi-
mintaedellytyksiä parantavia hankkeita. Li-
sätietoja: http://www.osuustoiminta.coop/#  

Pellervo-Seura on osuustoiminnan pal-
velu- ja yhteistyöjärjestö, joka edistää osuus-
toimintaa yrittämismallina ja osuuskuntaa 
kilpailukykyisenä yritysmuotona. Pellervon 
tehtävänä on vaikuttaa osuustoiminnan 
puitteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa 
ja tuottaa jäsenilleen palveluita.

Co-op Network Studies: http://www.
helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/
 
Lisätietoja myös Helsingin yliopiston ja 
Pellervo-Seuran uudessa ”Osuuskunnat ja 
kestävä kehitys” -julkaisussa (2015):  http://
pellervo.fi/wp-content/uploads/2015/02/
osuuskunnat-ja-kestava-kehitys.pdf?695 
80d

Course, massiivinen avoin verkkokurssi) 
suunnittelussa.
 Osuustoiminnan neuvottelukunnan ja 
CNS-verkoston yhteistyömalli on herättänyt 
myös kansainvälistä kiinnostusta sekä CNS-

rahoitusmallin ja -toimintatavan osalta että 
CNS-kurssien pilotoinnista kansainvälisten 
yliopistojen, opettajien ja opiskelijoiden 
kanssa. Myös yhteistyötä ammattikorkea-
koulujen kanssa syvennetään. 

Luomun talousvaikutukset selvitetään 
maakunnittain
Luomutuotannon ja tavanomaisen tuotan-
non vaikutusten eroja alue- ja kansantalou-
dellisesti selvitetään ensimmäistä kertaa 
Suomessa sekä nykytilanteeseen että tule-
vaisuuteen peilaten. 
 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutis-
sa käynnistyneen hankkeen päätavoitteena 
on tarkastella luomutuotannon alue- ja kan-
santaloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä 
selvittää tuotannon edistämiseen liittyviä 
tekijöitä. Pyrkimyksenä on tuottaa ja levit-
tää uutta tietoa luomun merkityksestä niin 
työllisyydelle kuin taloudelle. 
 - Uusi tieto auttaa tuottajia ja päättäjiä 
päätöksenteossa sekä toimenpiteissä, kun 
arvioidaan siirtymistä tavanomaisesta tuo-
tannosta kohti luomutuotantoa tai luomun 
käyttöä, kertoo projektipäällikkö Leena 
Viitaharju Ruralia-instituutista. 
 
Tuottajilta halutaan vastauksia 
Hankkeessa on aukaistu valtakunnallinen 
e-lomakekysely, joka on suunnattu luomu-
tuottajille. Tavoitteena on saada noin 800 
vastausta. Lomake löytyy Ruralia-insti-
tuutin kotisivuilta www.helsinki.fi/ruralia 

Kyselyn avulla selvitetään muun muassa luo-
mutuotannon kustannuksia, kysyntää sekä 
tuotannon nykytilannetta ja tulevaisuuden 
näkymiä. Kyselyistä saatavaa aineistoa käy-
tetään luomutuotannon skenaarioanalyysin 
tekemisessä. Vaikuttavuuslaskelmat toteu-
tetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituu-
tissa kehitetyllä laskentamenetelmällä, dy-
naamisella yleisen tasapainon aluemallilla 
(RegFinDyn). 
 Skenaarioiden tulokset kuvaavat luomu-
tuotannon taloudellisia vaikutuksia, jotka 
kohdistuvat kansantalouden ja kaikkien 
Suomen maakuntien elinkeinoelämään ja 
työllisyyteen. Vastaavia laskelmia on Rura-
lia-instituutissa tehty aiemmin muun muas-
sa lähiruuan käytöstä julkisella sektorilla.  
 Kaksivuotista hanketta rahoittaa maa- ja 
metsätalousministeriö ruokaketjun toimin-
nan edistämisen -varoista. 

Lisätiedot: 
Projektipäällikkö Leena Viitaharju 
050-415 1164
leena.viitaharju@helsinki.fi 

Teksti & kuva Pasi Komulainen

mailto:sami.karhu@pellervo.fi
mailto:sami.karhu@pellervo.fi
mailto:hagen.henry@helsinki.fi
http://www.osuustoiminta.coop/
http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/
http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/
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Mikkelissä juhlittiin 375-vuotiasta 
Helsingin yliopistoa
375 vuotta täyttävän Helsingin yliopiston 
lisäksi juhlan aihetta lisäsi se, että Ruralia-
instituutti liittyi vuoden 2015 alusta osaksi 
maatalous- metsätieteellistä tiedekuntaa. 
Liitos tulee vahvistamaan tiedekunnas-
sa tehtävän tutkimuksen vaikuttavuutta 
Etelä-Savossa ja kytkee Ruralia-instituutin 
vahvemmin tiedekunnassa annettavaan 
opetukseen.

Ruokaa omasta maasta
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen, 
professori Mikael Fogelholm vastasi 
omassa esityksessään kysymykseen Onko 
eläinrasva sittenkin terveellistä? Uusim-
pien tutkimustulosten mukaan eläinrasvalla 
ei ole itsenäistä yhteyttä sydän- ja verisuo-
nisairastumiseen. Monet ovat tulkinneet 
tämän niin, että eläinrasvoja saa nyt syödä 
vapaasti. 
 - Näin ei ole, mutta eläinrasvan vähen-
tämisen merkitys terveydelle riippuu siitä, 
mitä sen tilalle tulee. Tutkimusten mukaan 
eläinrasvan määrän vähentäminen ja sen 
korvaaminen kasvi- ja kalarasvalla on 

Teksti Sirpa Piskonen | 
Kuva Sirpa Piskonen ja Ulla Jurvanen

Ruralia-instituutin, Mikkelin yliopis-

tokeskuksen ja Helsingin yliopiston 

maatalous-metsätieteellisen tiede-

kunnan maaliskuussa järjestämäs-

sä ”Kestävyyttä ja hyvinvointia 

Etelä-Savoon” -juhlaseminaarissa 

tiedekunnan ja Ruralian asiantunti-

jat kertoivat ajankohtaisista ja Ete-

lä-Savon maakunnan hyvinvointia 

koskettavista ruokaan, metsiin ja 

maaseutuun liittyvistä tutkimus-

teemoista.

edelleenkin terveydelle edullista. Sen sijaan 
eläinrasvaa ei kannata korvata sokerilla ja 
vaalealla viljalla, Fogelholm korostaa.
 Erikoistutkija Marjo Särkkä-Tirk-
konen kertoi nimisuojauksen lisäarvosta 
eteläsavolaisille tuotteille. Suomella on 
tällä hetkellä nimisuojajärjestelmässä 10 
tuotetta, eniten Pohjoismaissa. Marjam-
me, sienemme ja viljatuotteemme ovat juuri 
Suomelle tai tietyille alueillemme tyypillisiä 
hyvämaineisia tuotteita, joita järjestelmään 
kaivataan. 
 - Nimisuojajärjestelmän kantava ajatus 
on kertoa kuluttajille, että tuote on erilai-
nen kuin muut vastaavat. Ja, että kyseessä 
on alkuperäinen, aito ja jäljitettävissä oleva 
tuote. Suomi ja Pohjoismaat voisivatkin pro-
filoitua EU:n nimisuojajärjestelmän kautta 
laadukkaita elintarvikkeita tuottavana alu-
eena maailmassa, Marjo Särkkä-Tirkkonen 
korostaa.

Metsistä tuloa ja hyvinvointia  
Etelä-Savoon
Geoinformatiikan professori Markus 
Holopainen puhui metsävarojen laser-
keilauksesta. Hänen johtamansa tutkimus-
ryhmä on mukana kehittämässä seuraavan 
sukupolven metsävaratietoon liittyviä kau-
kokartoitus- ja paikkatietoon perustuvia 
menetelmiä, jotka mahdollistavat täsmä-
metsätalouden sovelluksia. 
 - Laserkeilaus mahdollistaa puun pi-
tuuden, runkomuodon, oksien ja latvuksen 
entistä tarkemman kustannustehokkaan 
mittauksen. Tätä tietoa pitäisi pystyä hyö-
dyntämään esimerkiksi puiden biomassa-, 
kasvu- ja laatumalleissa, Holopainen kertoo.
 Projektipäällikkö Anne Matilainen 
on tutkinut tunneperäisen omistajuuden 
vaikutusta metsänomistajan aktiivisuuteen. 
Viime aikoina keskusteluissa on ollut met-
sänomistajien arvojen moninaistuminen 
sekä puuntuotannollinen passivoituminen. 
On nähty tärkeäksi etsiä syitä metsänomis-
tajien passivoitumisen taustalta sekä pyrkiä 
löytämään keinoja aktivoida tätä metsän-
omistajaryhmää. 

Huomisen maaseutu
Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 
pohti uuden talousjärjestelmän muovaaman 
maaseudun tulevaisuutta. 
 Avoimissa yhteiskunnissa digitalisaatio 
vaikuttaa kaikkeen, kaikkialla ja kaiken ai-
kaa. Kyseessä on glokaali muutos ja murros, 
jonka seurauksia on mahdotonta tarkasti 
tietää. Digitalisaatio muuttaa talouden ra-
kenteita, toimintoja ja valtasuhteita. Se vai-
kuttaa vahvasti liiketoimintamalleihin ja 

yritysten maantieteelliseen sijoittumiseen. 
Maaseudulle digitalisaatio on sekä uhka että 
mahdollisuus. 
 - Maaseudulla toimivien ihmisten ja yri-
tysten kilpailukyvyn kannalta olisi tärkeätä 
pysyä mukana digitaalisessa muutoksessa ja 
hyödyntää sen uutta elinvoimaa, yrittäjyyt-

tä ja kilpailukykyä luovat mahdollisuudet. 
Alueet ovat entistä enemmän oman aktii-
visuutensa varassa, Hyyryläinen toteaa.
 Laajemmin seminaarista ja linkit se-
minaarissa esitettyihin videoihin löytyvät 
Ruralia-instituutin nettisivulta: 
www.helsinki.fi/ruralia 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Marketta Sipi.

Ruralia-instituutin varajohtaja Torsti Hyyryläinen (vas.) ja Helsingin yliopiston maatalous-met-
sätieteellisen tiedekunnan professori Markus Holopainen.

Kuvassa Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Helsingin yliopiston maatalous-metsä-
tieteellisen tiedekunnan dekaani Marketta Sipi, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyri-
tyskeskuksen johtaja Pentti Mustalampi, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen 
johtaja Majken Bremer-Laamanen (selin) ja Mikkelin kesäyliopiston johtaja Helena Sjöstedt.

Mikkelin kaupungin eläkkeellä oleva apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen (vas.) ja Mikkelin 
yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen.

http://www.helsinki.fi/ruralia
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EU:n sisämarkkinoiden luonteen takia 
elintarvikepetokset ylittävät usein jäsen-
valtioiden rajat ja voivat siten uhata kaikki-
en unionin kansalaisten etua tai terveyttä. 
Suomessa on toistaiseksi kuitenkin säästytty 
vakavilta ruokapetoksilta niin luomu- kuin 
tavanomaisten tuotteiden osalta.
 Kasvava luomutuotteiden kysyntä ja 
luomutuotteista saatava parempi hinta on 
tuonut tuoteväärennökset myös globaaleil-
le luomumarkkinoille. Valvontajärjestelmän 
ja -merkkien lisäksi koetaan tarpeelliseksi 
kehittää muitakin keinoja tunnistaa luo-
mutuote. Ryhmä eurooppalaisia tutkijoita 
selvitti Fast methods for authentication of 
organic plant based foods (AuthenticFood 
-tutkimushankkeessa erityisesti luomutuot-
teille ominaisia kemiallisia sormenjälkiä. 
Tavoitteena oli kehittää helppokäyttöinen, 
analytiikkaan perustuva työkalu tuotevää-
rennösten tunnistamiseen. Kööpenhami-
nan yliopiston koordinoimassa hankkeessa 
Suomea edusti Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutti.
 Tutkimushankkeessa testattiin ja kehi-
tettiin analyyttisiä menetelmiä erityisesti 

Kyselyllä haluttiin selvittää mitkä kysy-
mykset ja ongelmat tulevat tyypillisimmin 
esille esimerkiksi luonnonmukaisen ruoan 
aitouden todistamisessa. 

Lähes puolet
törmännyt väärennöksiin
Suomessa toteutettuun kyselyyn vastan-
neista (N=30) 45 prosenttia oli törmännyt 
työssään ruokaväärennöksiin ja väärennök-
siä pidettiin mahdollisena kaikissa elintar-
vikeketjun vaiheissa. Esimerkkeinä tapauk-
sista mainittiin mm., että tuotteen maantie-
teellinen alkuperä ei vastannut merkintöjä, 
raaka-aine oli korvattu edullisemmalla vaih-
toehdolla, tuotetta oli laimennettu ja tuot-
teen lajike oli ilmoitettu väärin. Vastaajista 
61 prosenttia oli sitä mieltä, että analytiikkaa 
tarvitaan sertifiointidokumenttien lisäksi. 
Analytiikka voi olla tarpeen, kun tarvitaan 
objektiivisia tutkimustuloksia esimerkiksi 
oikeustapauksissa. 
 Parhaina keinoina vähentää väären-
nösten todennäköisyyttä pidettiin jäljitet-
tävyysjärjestelmien tehostamista ja toi-
mitusketjujen läpinäkyvyyden lisäämistä. 
Mikäli mitään analytiikkaa lähdetään ke-
hittämään, riittävä varmuustaso tuloksille 
on oltava, sillä viranomaiset eivät voi toimia 
suuntaa-antavien tulosten pohjalta. Authen-
ticFood -hankkeen mukaan todennäköisesti 
luotettavimmin tulisi toimimaan erilaisten 
analyysien kombinaatiot.

Jäljitettävyysjärjestelmiä tehostamalla 
ruokaväärennökset kuriin

Teksti Marjo Särkkä-Tirkkonen | Kuva Sirpa Piskonen

Ruokaväärennösten määrä globaaleilla 

elintarvikemarkkinoilla on kasvussa. EU:n 

lainsäädännössä ei nykyisellään ole kaikille 

jäsenvaltioille yhtenäistä määritelmää 

ruokaväärennöksille. Siksi raportoitujen 

petostapausten skaala ulottuu yksittäisistä 

pakkausmerkintävirheistä laajamittaiseen 

taloudellisen hyödyn tavoitteluun ja tarkoi-

tukselliseen kuluttajien harhaan johtami-

seen. Petoksia on todettu tapahtuvan paljon 

muun muassa seuraavien elintarvikkeiden 

kohdalla: oliiviöljy, kala, luomutuotteet, vil-

jat, hunaja, kahvi, tee, mausteet, viini, tietyt 

hedelmämehut, maito ja liha.

Typen stabiilien isotooppien suhteet verrattaessa tavanomaista ja luonnonmukaista viljelytapaa. 
(kuva Jarkko Lavila).

kasviperäisten luomutuotteiden aitouden 
todistamiseksi. Analyyttisia lähestymista-
poja oli neljä: jaksollisen järjestelmän alku-
aineiden määrät ja niiden yhdistelmät, me-
tabolomiikka, stabiilien isotooppien, muun 

muassa typen isotooppisuhteet ja torjunta-
ainejäämien seulominen. Lisäksi kuudes-
sa hankkeen partnerimaassa toteutettiin 
elintarvikeketjun toimijoille kohdennettu 
kysely liittyen elintarvikkeiden aitouteen. 

Teksti Ritva Mynttinen  | Kuva Harri Hakala

Etelä-Savon ja Henanin 
luomuyhteistyötä 
kartoitetaan
Kiinan keskitasangolla Itä-Kiinassa si-
jaitseva Henanin maakunta vastaa lähes 
kolmanneksesta maan omasta elintarvi-
ketuotannosta. Myös luomutuotanto ja sen 
mahdollisuudet kiinnostavat alueen yliopis-
toissa ja kehitysorganisaatioissa. Mitkä oli-
sivat potentiaalisimpia yhteistyön muotoja 
Henanin maakunnan erityisyliopistojen ja 
Etelä-Savon luomututkimuksen, -koulutuk-
sen, -tuotannon ja -liiketoiminnan osaamis-
keskittymän välillä? Muun muassa tätä sel-
vittävät Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus, 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja 
Luomuinstituutti hankkeessaan.
 Yhteistyön tarpeita, toiveita ja mahdol-
lisuuksia kartoitetaan toisaalta Henanin 
maakunnassa, toisaalta Etelä-Savossa. Tu-
lokset kootaan esiselvitykseen, jossa ehdo-
tetaan potentiaalisimpia yhteistyön muotoja 
ja projektitoiminnan mallia tulevaisuutta 

ajatellen. Ruralia-instituutti vastaa eteläsa-
volaisten luomuyrittäjien sekä neuvonta- ja 
koulutusorganisaatioiden valmiuksien ja 
näkemysten selvityksestä, mutta osallis-
tuu myös Henanin maakunnan luomualan 
toimintaympäristön ja mahdollisuuksien 
kartoitukseen.
 Kirjallisuustutkimuksen ja kyselyiden 
lisäksi hankehenkilöstö matkusti Kiinaan 
22.–29.4.2015 Itä-Suomen aluehallintovi-
raston johtamassa delegaatiossa yhdessä 
Mikkelin kaupungin, Etelä-Savon maakun-
taliiton, MTK:n ja yrittäjien edustajien kans-
sa. Hankkeen aikana kiinalaiset vierailevat 
myös Etelä-Savossa. 
 Etelä-Savo – Henan maakuntien luomu-
yhteistyön kehittäminen -hanketta rahoit-
tavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Mikke-
lin yliopistokeskus.

Koulutussuunnittelija Ritva Mynttinen (vas.) ja Luomuinstituutin johtaja Pirjo Siiskonen harjoit-
telivat puikoilla syömistä ennen Kiinan matkaa.

Erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen 
Ruralia-instituutista.
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Maaseudun digitalisaatio –  
ajatusleikkinä älykäs kylä 
Digitaalisten ratkaisujen avulla palve-
luja voidaan löytää helpommin, tuoda 
ne lähemmäksi ja saavutettavammak-
si sekä kehittää palvelujen paikallisia 
ratkaisuja ja markkinoita. Tämä ke-
hitys luo työmahdollisuuksia, tukee 
lähimmäisten avustamista ja heistä 
huolehtimista, vahvistaa yhteenkuu-
luvuutta ja yhteisöllisyyttä sekä antaa 
tulevaisuudenuskoa myös yrittäjyy-
delle ja kansalaistoiminnalle. 

Digitalisaatiota voi lähestyä seuraavien 
neljän näkökulman kautta. Ensimmäinen 
(1) niistä on data ja sen omistajuus. Digi-
talisaatioon kuuluu valtava datan määrän 
kasvu. Keskeisiksi kysymyksiksi nousevat 
tiedon omistajuus ja hallinta. Ihanteelli-
sesti ajatellen avoin jakaminen tehostaa 
toimintaa. Käytännössä toimijat turvaa-
vat asemiaan rajoittamalla pääsyä dataan. 
Suurien datamassojen käsittely vaatii myös 
resursseja. Suomessa hallinto on pitkälle si-
toutunut datan avoimuuteen, mutta prosessi 
on vielä kesken. 
 Esimerkiksi maatiloilla käsitellään ja 
tuotetaan nykyisin hyvin paljon tietoa. Tie-
don käytön mahdollisuudet laajenevat, kun 
eri tilojen tietoja voidaan aiempaa monipuo-
lisemmin analysoida, yhdistellä ja vertailla. 
 Toinen näkökulma (2) korostaa uusia 
toimintamalleja. Maaseudulla mahdolli-
suuksia voi löytyä esimerkiksi tuottajan ja 
kuluttajan kohtaamisista. Digitaalisuus on 
jo muuttanut vähittäiskauppaa. Kotimaises-
sa ruokakaupassa muutos on vielä pientä, 
mutta lähiruuan kaupassa uusia sovelluksia 
käytetään paikoin hyvällä menestyksellä.
Kolmas näkökulma (3) liittyy älykkäisiin 
tuotteisiin ja robotiikkaan. Maataloudessa 
robotiikka ja äly lisääntyvät kaikissa ko-
neissa. Vähitellen otetaan käyttöön mah-
dollisuuksia kerätä tietoa ja käyttää sitä. 

Teksti & kuva Harri Hakala & Torsti Hyyryläinen

Miten maaseudulla asuvien ihmisten ja yritysten  
oppimista ja osaamista voitaisiin parhaiten edistää 
uusinta opetusteknologiaa hyödyntäen? 

Teknologinen kehitys on nopeaa ja nopeutuu. Ihmisten oppimiskyvys-
sä muutos on hyvin hidas tai olematon. Teknologisten mahdollisuuksien 
käyttö oppimisessa on mahdollisuus, josta on valtavasti hyötyä, jos ymmär-
retään syvällisesti, mitä halutaan oppia ja miten oppimista edesautetaan. 
Oppimisessa konteksti on olennaista; maaseudulla asuminen tai toimimi-
nen on siten yksi keskeinen tekijä, mutta ei erillinen eikä muiden tekijöiden 
ulkopuolella.

Hyvä oppimisen edesauttaminen voi olla hyvää vain, jos koko konteksti huo-
mioidaan. Jonkun spesifin taidon oppimisen tukeminen teknologialla on siten 
hyvin erilaista kuin esimerkiksi kompleksisten järjestelmien mallintaminen 
ja arviointi.

Yleisperiaate hyvässä opetusteknologiassa on, että teknologiatukea käytetään 
siihen, missä teknologia on hyvä: etsimisessä, tallettamisessa, järjestämisessä, 
yhdistämisessä – tietojen ja ihmisten. Teknologia mahdollistaa ihmisten ja 
aineettomien resurssien vuorovaikutuksen. Usein ihmisten välinen vuoro-
vaikutus on kaikkein mielekkäin oppimisen tuki.

Mikä on visiosi etäopiskelusta ja oppimisesta Suomessa 
vuonna 2030?
Avoimuus lisääntyy. Materiaalien saatavuuden lisäksi opetustoiminta ja -jär-
jestelyt tulevat näkyvämmiksi. Se tulee johtamaan opetuksen vertailtavuuden 
lisääntymiseen, ja sitä kautta hyvän opetuksen arvostuksen lisääntymiseen. 
Hyvä opetus vastuuttaa ja mahdollistaa tekemisen ja jakamisen. Hyvässä (etä)
opiskelussa opiskelija itse näkee ja kokee, miten hänen oma osaamisensa ke-
hittyy koko opiskeluprosessin ajan.

Tiedonhankinta tehostuu myös koneisiin 
yhdistettävän ja niistä erillisen anturitekno-
logian kehittyessä. Tiloilla pystytään tuotta-
maan edullisesti yhä enemmän tietoa sekä 
tutkimuksen että liiketoiminnan käyttöön.
Neljäs näkökulma (4) on pelillisyys. Digitaa-
lisuus tarjoaa mahdollisuutta maustaa mo-
nia prosesseja ihmistä viehättävän leikilli-
syyden ja kilpailullisuuden avulla. Traktorin 
ohjaamossa pelto voi näyttää pelilaudalta, 
joka pitää käsitellä mahdollisimman suju-
vasti. Usein pelillisyyteen liittyy visuali-
sointi. Verkossa tietoa jakavassa yhteisössä 
voidaan kerätä näyttäviä palkintoja yhteisöä 
hyödyttävästä toiminnasta. 

Muutosta myös maaseudulla
Digitaalinen muutos kulkee maaseudullakin 
läpi kaiken toiminnan. Digitaalisesta mur-
roksesta puhuttaessa muutoksen nopeus 
ja laatu haastaa yrityksiä, instituutioita ja 
toimintatapoja voimakkaasti. Uusissa rat-
kaisuissa keskeistä on palvelupitoisuuden 
kasvu, ihmisten ja palveluiden kohtaaminen 
sekä vuorovaikutuksen vahvistaminen. Di-
gitalisaatio verkottaa maaseudun.
 Muutoksen mahdollisuuksia parhaiten 
hyödyntävät ovat usein uusia toimijoita. Ko-
konaisuuden ja varsinkin vanhojen toimijoi-
den näkökulmasta katsottuna olisi hyvä, jos 
tämä digitaalinen vallankumous tapahtuisi 
hallitusti. Tähän tarvitaan muutoksen olen-
naisten piirteiden hahmottamista ja aktii-
vista osallistumista muutoksen tekemiseen.
 Yksi tapa hahmottaa muutosta on leiki-
tellä ajatuksella sen valjastamisesta johon-
kin tiettyyn teemaan. Tällainen ajatusleikki 

www.digiturnaus.fi                 bit.ly/nakymia-maaseudun-digitalisaatioon

Älykäs kylä -haasteen voittajajoukkue: Sonja Ängeslevä, Marko Komssi, Sisko Kärki, Vuokko 
Jaakkola ja Veera Virtanen.

Jaakko Kurhila
Johtaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

ja peliharjoitus toteutettiin maaliskuussa 
2015 Espoon Otaniemessä digiturnauksen 
muodossa. Paikalle oli avoimella kutsulla 
haastettu asiasta kiinnostuneita ihmisiä. 
Uuden ajan digitaalisia ratkaisuja etsittiin 
kilpailuhenkisesti mutta leikkimielellä. Mi-
nisteriöiden välisen digiturnauksen yhtenä 
haasteena oli kuvitella uudenlaisia tiedon 
jakamisen yhteisöjä mm. maaseudulle. Äly-
käs kylä -haastetta työsti 20 ihmistä neljässä 
joukkueessa. Joukossa oli yrittäjiä, kehittä-

jiä, virkamiehiä, tutkijoita ja opiskelijoita. 
Ruralia osallistui turnauksen ohjaukseen.
Älykäs kylä -haastetta ideoineet pelaajat 
löysivät maaseudun palveluille uusia, hel-
pommin läheltä käytettäviä muotoja ja 
sovelluksia, jotka lisäksi tukivat paikallista 
yhteisöllisyyttä ja yrittäjyyttä. Turnausko-
kemus oli vahva. Kontakteja joukkuekave-
reihin tiedetään ylläpidetyn turnaustapah-
tuman jälkeenkin. Digitalisoitumisen aaltoa 
ei voi padota.Marianne Selkäinaho, Helka Ketonen ja Kylä taskussa -sovelluksen suunnitelma. Digileikkejä kyläkoululla

www.digiturnaus.fi                 bit.ly/nakymia-maaseudun-digitalisaatioon

http://www.digiturnaus.fi
http://bit.ly/nakymia-maaseudun-digitalisaatioon
http://www.digiturnaus.fi
http://bit.ly/nakymia-maaseudun-digitalisaatioon
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Visiting Scholars in Ruralia Institute  
Networking purposes to facilitate more research collaboration
I visited Ruralia Institute within the frame-
work of the Ruralia Visiting Scholar Pro-
gramme for two weeks in December 2014 
and two weeks in January 2015. For the most 
part of the visit I stayed at the Mikkeli unit 
of the institute, but I was also able to spend a 
couple of days in Seinäjoki.  This experience 
was really interesting for understanding the 
functioning of an institute with two locations 
apart by five hours driving distance. 

As a part of the Ruralia Institute Visiting 
Scholars Programme,  from Scotland’s Ru-
ral College (SRUC) I visited University of 
Helsinki and its two Ruralia Institute units 
located in Mikkeli (Eastern Finland) and in 
Seinäjoki (Western Finland). The focus of my 
stay was on Knowledge Exchange activities 
and identifying opportunities for developing 
international collaboration between the two 
organisations.
 During my stay I delivered a series of 
seminars in Mikkeli and Seinäjoki, and 
participated in discussions with local re-
searchers from Ruralia Institute, Mikkeli 
University Consortium, Finnish Organic 
Research Institute and other stakeholder 
organisations. 
 There are huge opportunities for collab-
orative work between Ruralia Institute and 
SRUC. We could learn from our experience 
and knowledge gained through our research 
activities and identify best practices that 
could be implemented internationally to 
lead rural development. 
 Through joining a multi-organisational 
research consortium, the two partners had 
an opportunity to discuss and work on plans 
for implementation of a new Rural Commu-
nity Shed project. The project proposal will 
be submitted to the EU Northern Periphery 
and Arctic Fund in April 2015 and, if suc-

cessful, it will bring a number of partners 
from northern Europe to tackle challenges 
of rural social isolation, improve health and 
wellbeing of rural citizens and identify new 
innovative solutions for rural health and care 
service delivery.  

I believe that this is only the beginning of 
a fruitful and long-term collaboration. We 
identified areas of joint interest and in the 
following months we will work together to 
implement a plan for strengthening links 
between Ruralia Institute and SRUC”. 

Visiting scholar investigates bacteria in cows

I was fortunate enough to get enrolled in the 
visiting scholar program at the Ruralia Insti-
tute in Seinäjoki for a month in February this 
year. I finished my PhD in microbial ecology 
from the National Veterinary Institute at the 
Technical University of Denmark in Decem-
ber, and a chance to work with Finnish re-
searchers is valuable to me.  So I packed my 
warmest clothes and flew north, having cho-
sen one of the traditionally coldest months 
of the year for my stay. 

My research is about the bacteria involved 
in giving dairy cows infection in the uter-
us after calving, which is a big problem in 
the dairy industry. The uterus infections 
negatively affect the time it takes the cows 
become pregnant again after calving. The 
infections occur often  in dairy cows, some-
where between 20-50% of dairy cows expe-
rience some form of infection in the uterus 
after calving, so the accumulated extra time 
it takes these cows to get pregnant again 

amounts to a costly delay for the farmers. 
I am working with a DNA-based method of 
identifying the bacteria involved in these 
infections.
 While I was in Seinäjoki,  I worked with 
research director Timo Nieminen, and our 
goal was to get funding for a common pro-
ject.  I met several researches in the same or 
related research fields to share knowledge 
and discuss the importance of the uterine 
infections in the Finnish dairy cows. Among 
others, I visited the Saari unit of the Helsinki 
University Department of Production Ani-

research collaboration in the future. I think 
most of our common research interests lie in 
municipal/rural services and development 
policies, cross-border cooperation, wood re-
lated sectorial innovation, and science policy, 
involving regional university-industry-mu-
nicipality partnerships. We also might share 
in future some common interest in teaching 
programs about trade cooperatives.
 I am grateful for the opportunity to 
give two presentations in Mikkeli and one 
in Seinäjoki during my stay in order to 
introduce my research fields and give an 
overview about the development of (rural) 
Estonia. More importantly, thank you all for 
explaining me the research interests and the 
functioning of the whole Ruralia Institute, 
but in fact also Finnish rural development 
altogether! This time has been proven to 
be very valuable for me as we have already 
developed some plans for a common pro-
ject application and I am looking forward 
to meeting some colleagues from Ruralia 
Institute in Tartu this spring for the project 
meeting and PhD seminar. 
 With this short note I would also like to 
express my sincerest thanks to Professor 
Torsti Hyyryläinen for extremely interesting 
discussions during my stay!

Kadri Ukrainski

When I first applied to this program, my goal 
was to concentrate on one of my research 
topics related to the demand-driven innova-
tion and the role of public policies in facilitat-
ing it, in particular I intended to discuss my 
empirical results with Finnish colleagues. 
However, as my job in my home university 
has changed considerably last fall, I ended 
up using the greatest part of my time there 
for networking purposes to facilitate more 

mal Medicine, and I have visited Evira, the 
local food safety authorities here in Seinä-
joki. Both visits led to fruitful discussion, 
and I had tours of stables, laboratories, sur-
gery and autopsy rooms. The well-being and 
disease status of dairy cows is important in 
rural areas with many dairy farmers. All of 
the researchers I have been in contact with 
during my stay have been very hospitable 
and helpful, and I am optimistic about a 
future collaboration. At the end of my stay 
in February, Timo Nieminen and I finished 
writing an application for funding so we can 

collaborate on more research in the field of 
disease-causing bacteria in production an-
imals.
 The Ruralia Institute in Seinäjoki is an 
inspiring place, a melting pot of scientists 
with different backgrounds, and the working 
environment at the Ruralia Institute is warm 
and friendly. As a Dane, it is very interest-
ing to discover similarities and differences in 
culture. My stay here has opened my eyes to 
how simple trans-disciplinary collaboration 
can be. This is something I shall definitely 
bring with me in my further work.  

Huge opportunities for collaborative work

Lif Knudsen

Artur Steiner
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Seinäjoen kansalaisopisto – 
70 vuotta tietoa ja taitoa  
Teksti Jaakko Mäntylä 

Opiskelijoiden ääni kuuluviin
Ruralia-instituutista Matti Mäki esitteli 
isänsä ja pitkäaikaisen kansalaisopiston 
rehtorin Toivo Mäen kasvatusajattelua. 
Ruraliasta Aapo Jumppanen ja Timo 
Suutari tutkivat tuntiopettajuutta, Katja 
Rinne-Koski ja Heli Kurikka syventyi-
vät opiskelijoiden kokemuksiin. Tuntiopet-
tajien ja opiskelijoiden ääni saatiin kuuluviin 
ryhmähaastatteluilla, joita järjestettiin Pe-
räseinäjoella, Nurmossa ja Seinäjoella. Ti-
laisuudet tavoittivat runsaasti opistolaisia. 
Sulevi Riukulehto syventyi osuudessaan 
kansalaisopiston ylikunnalliseen toimin-
taan opiston perustamisesta 2000-luvun 
kuntaliitoksiin. Eritaustaisten tutkijoiden 
yhteen saattaminen toi artikkeleiden me-
netelmiin monipuolisuutta ja näkökulmiin 
syvyyttä. 

Kansalaisopisto edelläkävijä
Kansalaisopiston vaiheet myötäilevät Seinä-
joen kaupungin kasvua. Opetustarjonta on 
elänyt muuttuneiden vaatimusten mukaan. 
Monella osa-alueella kansalaisopisto on ol-
lut paikkakunnalla edelläkävijä: kaupallisen 

alan koulutusta järjestettiin jo 1950-luvun 
alussa ennen kauppaoppilaitoksen perusta-
mista ja opetusohjelmaan otettiin 1970-lu-
vulla avoimen yliopiston ja tietotekniikan 
opintoja. Kansalaisopistotoiminnan ytime-
nä on kuitenkin pysynyt vapaamuotoinen 
liikunnan, käsitöiden, kuvataiteiden ja mu-
siikin harrastaminen. Sadat opintoryhmät 
ovat vuosikymmenten mittaan tavoittaneet 
tuhansia Seinäjoen alueen asukkaita.
 Seinäjoen koulutushistoriaa on käsi-
telty viimeisen vuoden aikana toisessakin 
Ruralian hankkeessa. Aapo Jumppanen ja 
Sulevi Riukulehto kirjoittavat parhaillaan 
Seinäjoen tekniikan alan koulutushistoriaa. 
Yhdessä nämä hankkeet tarkentavat kuvaa 
Seinäjoen kaupungin noususta maakunnan 
sivistys- ja koulutuskeskukseksi ja pohjus-
tavat tulevia aluehistoriallisia projekteja.

Seinäjoen kansalaisopiston toiminta alkoi 
70 vuotta sitten ja merkkivuotta on juhlittu 
yleisötilaisuuksin ja näyttelyin. Juhlavuosi 
huipentui huhtikuussa 2015 Rytmikorjaa-
molla pidettyyn tilaisuuteen, jossa julkais-
tiin kansalaisopiston vaiheet yhteen kokoava 
teos Parempaa elämää – Seinäjoen kansa-
laisopisto tiedon ja taidon poluilla 70 vuot-
ta.   
 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
aluehistorian tutkimusryhmältä tilattiin 
keväällä 2014 kansalaisopiston toimintaa 
laajasti tarkasteleva tutkimus. Kansalais-
opiston toiminnan dokumentointi oli jäänyt 
vähäiseksi, joten tarve työlle oli ilmeinen. 
Hankkeen vastuulliseksi johtajaksi nimet-
tiin Sulevi Riukulehto. 
 Juhlakirja koostuu historiikista ja eri 
teemoihin pureutuvista artikkeleista. Vas-
tuullani oli kansalaisopiston vaiheiden 
kokoaminen arkistolähteiden ja teema-
haastatteluiden pohjalta sekä artikkeleiden 
toimittaminen. Omassa artikkelissani käsit-
telin opiston ensimmäisiä vuosia jälleenra-
kennuksen näkökulmasta. 
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”Suomi on maailman johtavia mallinnusmaita”

Mark Horridge uskoo, että yleisen tasapainon 
mallinnus tuottaa hyödyllisiä tuloksia
Teksti & kuva Pasi Komulainen

Numerotiedot vilahtelevat kalvoilla, 
kun australialainen talousmallintaja 
professori Mark Horridge esittelee 
Seinäjoella pidettävässä seminaa-
rissa tuhtia kalvosarjaa. Horridgen 
tarkoituksena on kertoa Australian 
kokemuksia yleisen tasapainon mal-
linnuksesta. Hän ei malta esityksensä 
aluksi kuitenkaan olla mainostamatta 
Suomen osaamista alalla. 

-  Suomi on maailman huippua CGE-mal-
linnuksessa. Suhteessa väkilukuun Suomes-
ta löytyy alan mallintajia  enemmän kuin 
USA:sta, Horridge kertoo.
 CGE tulee sanoista Computable Gene-
ral Equilibrium eli sillä tarkoitetaan yleisen 
tasapainon simulointimallinnusta. Horrid-
gen mukaan mallinnuksen tarkoituksena on 
tuottaa hyödyllistä tietoa yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja päätöksenteon tueksi. 
 - Malleilla voidaan osoittaa, mitkä ovat  
kunkin hankkeen hyödyt talouteen, mallin-
nusmestari kertoo. 
 Ainakin Australiassa näitä hyötyjä on 
huomattu olevan niin paljon, että päätök-

sentekijöitä on perehdytetty koulutuksen 
avulla mallinnuksen saloihin.
 - Mallinnuksen avulla voidaan myös 
todeta, että esimerkiksi turismilla voi olla 
joissain tapauksissa negatiivinen vaikutus 
alueen talouteen, vaikka helposti ajattelisi 
päinvastoin, Horridge paljastaa.   

Kaupunki kaivoksen ympärille
Kengurumaassa kaivosbuumi on edelleen 
voimissaan. Uusia kaivoksia nousee ja 
tämä tietää Horridgen tiimille myös uutta 
laskettavaa. 
 - Aiemmin Australiassa ajateltiin, että 
pitää rakentaa oma kaupunki kaivoksen 
ympärille. Tästä ajatuksesta on nyt luo-
vuttu, Victorian yliopistossa Melbournessa 
työskentelevä Horridge toteaa. 
 Yleisen tasapainon mallinnusosaajia 
kuudesta maasta kokoontui Ruralia-insti-
tuutin järjestämään seminaariin Seinäjo-
elle 16.-17.maaliskuuta. Framissa pidetys-
sä kansainvälisessä tapahtumassa puhui 
Horridgen lisäksi muun muassa professori 
Robert Wright Britanniasta, professori 
Katarzyna Zawalinska Puolasta sekä 
tohtorit Tamás Sebestyén Unkarista, 
Örjan Furtenback Ruotsista ja Juha 
Honkatukia Suomesta.  

Australialainen professori Mark Horridge vieraili Seinäjoella kansainvälisessä mallinnusseminaarissa, jota isännöi Ruralia-instituutti professori 
Hannu Törmän (oik.) tiimin johdolla. Ruralia-instituutin Urszula Zimoch kuvassa vasemmalla.

Suomessa vähän  
mallinnustutkijoita
Vaikka Suomessa on tiettävästi suhteellisesti 
enemmän CGE-mallinnuksen asiantuntijoi-
ta kuin USA:ssa, löytyy alan osaajia niukasti 
Suomestakin. Aiheesta on tehty joitain väi-
töskirjoja: Ruralia-instituutin professorin 
Hannu Törmän vuodelta 1987 oli näistä 
ensimmäinen.
 Yleisen tasapainon simulointimallit ovat 
professori Törmän mukaan paras tapa arvi-
oida hankkeiden lyhyen ja pitkän aikavälin 
aluetaloudellisia vaikutuksia. Niiden keskei-
nen periaate on, että aluetaloudessa ”kaikki 
vaikuttaa kaikkeen”.
 - Ruralia-instituutissa kehitetyt yleisen 
tasapainon aluemallit  (RegFin) kuvaavat 
aluetalouden riippuvuussuhteita kattavas-
ti ja sopivat joustavuutensa takia moniin 
tutkimustehtäviin. RegFin-caseja olemme 
tehneet jo yli viisikymmentä, Törmä toteaa.  
 Usein kyseessä ovat infrastruktuuri-
hankkeet kuten kaivokset, tiet, rautatiet ja  
tunnelit – miten ne  vaikuttavat maakun-
tien työllisyyteen ja elintasoon. Myös alue- ja 
veropolitiikan muutoksia, biotalouden mah-
dollisuuksia, mukaan lukien lähi- ja luomu-
ruoka, voidaan arvioida yleisen tasapainon 
mallinnuksen avulla. 

Tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto puhui kansalaisopiston juhlassa.
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                Teksti ja kuvat Birgitta Partanen

Laadukasta liiketoimintaa luonnosta
Hankkeen kohderyhminä olivat eteläsavo-
laiset mehiläistarhaajat, luonnontuote- ja 
elintarvikealan yrittäjät sekä maatilojen 
ympäristönhoidon osaamisen syventämi-
sestä kiinnostuneet. Hanke vastasi kentäl-
tä tulleisiin tarpeisiin, joita oli kartoitettu 
ennen hankkeen suunnittelua hankkeen 
kohderyhmiltä kyselyin ja yhteenvedoin 
suoraan tulleista koulutustoiveista. 
 Koulutusten teoriaosuudet toteutettiin 
pääosin Mikkelissä Ruralia-instituutissa. 
Koulutuksiin sisältyi myös etäopiskelua ja 
yrityskohtaista neuvontaa. Jokaisesta hank-
keen osiosta laadittiin Ruralia-instituutin 
Raportteja-sarjaan raportti, johon poimit-
tiin hankkeen parhaita käytäntöjä sekä kiin-
nostavimpia tapahtumia ja tuloksia. 

Mehiläiskoulutuksesta
valmiudet tarhaukseen
Mehiläiskoulutus koostui lähi- ja etäope-
tuksesta, käytännön harjoittelusta ammat-
titarhoilla ja opintomatkasta Itävaltaan ja 
Sloveniaan. Mehiläiskoulutuksen tuloksena 
osallistujat saivat valmiudet ammatti- tai 
sivutoimiseen tarhaukseen ja osallistujien 
pesien lukumäärä kasvoi liki sadalla pesällä. 
Raporttiin on koottu toiminnan lisäksi infoa 
alan ajankohtaisista aiheista, kuten tuesta 
mehiläisten käyttöön mansikan- tai vadel-
man harmaahomeen torjunnassa.
 Luonnontuote- ja elintarvikealan kou-
lutuskokonaisuus koostui monista aiheista, 
kuten ekologinen pihanrakennus, villivihan-
nekset, yrttiuutteet ja luonnonraaka-ainei-
den käyttö makeisissa ja kosmetiikassa. 
Raporttiin on poimittu hankkeen kiinnos-
tavimpia tapahtumia ja siinä on kuvattu 
opintomatkat Berliiniin ja Itävaltaan. Myös 
kaikille hankkeen kohderyhmille suunnatut 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa toteutettiin vuosina 
2011–2015 Laadukasta liiketoimintaa luonnosta -hanke, jota ra-
hoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan unionin Euroopan sosi-
aalirahastosta. Hanke koostui kolmesta osasta: Mehiläistarhaa-
jien koulutus, Luonto- ja elintarvikealan yritysten koulutus sekä 
Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu.

yhteiset tilaisuudet monimuotoisuudesta ja 
vieraslajeista ovat mukana tässä osassa.

Oppaita ympäristön
huomioimiseen
Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuoje-
lu -osiossa toteutettiin koulutusten lisäksi 
tilakohtaisia kartoituksia. Tuotoksina syn-
tyivät käytännönläheiset oppaat ympäris-
tön huomioimisesta maatilan jokapäiväi-
sissä toiminnoissa. Maatilan ekologinen 
infrastruktuuri, ekoinfra, tulee tutuksi 
käytännön esimerkkien kautta. Viljelijä voi 
pienillä teoilla vaikuttaa myönteisesti lähi-
ympäristönsä tarpeellisten luonnoneliöiden 
hyvinvointiin. Luonnon ja ympäristön hy-
vinvointi kulkevat käsi kädessä vastuullisen 
ruoantuotannon kanssa.
 Raportit ovat ladattavissa Ruralian net-
tisivulta:  www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/
julkaisut.htm 

Herkkujen Suomessa: Hanke ja sen elintarvikealan yrityksiä oli mukana Herkkujen Suomi -ta-
pahtumassa.

Opintomatkalla: Mehiläistarhaajien opinto-
matkalla tutustuttiin Itävallan ja Slovenian 
tarhaukseen.

Ruralia-instituutin opetuksen ja täyden-
nyskoulutuksen kehittämis- ja koordinaa-
tiotoiminnosta vastaavat KM Katja Perttu 
ja FM Eeva Uusitalo. Katjan vastuulla on 
instituutin täydennyskoulutuksen koor-
dinointi ja kehittäminen, Eeva puolestaan 
keskittyy pohtimaan Ruralian roolia yliopis-
tollisessa perusopetuksessa. Työnsä tukena 
ja sparraajana heillä on instituutin Elinikäi-
sen oppimisen -tiimi.
 Täydennyskoulutuksessa tällä hetkellä 
kiirettä aiheuttavat uudet erikoistumiskou-
lutukset, jotka ovat korkeakoulututkinnon 
jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja amma-
tillista erikoistumista ja kehittymistä edis-

täviä koulutuksia. Erikoistumiskoulutus on 
uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja 
perinteisen täydennyskoulutuksen rinnal-
la ja tarkoitettu jo työelämässä toimiville 
korkeakoulutetuille. Uudet erikoistumis-
koulutukset pohjautuvat korkeakoulujen 
painoaloihin sekä tutkimus- ja kehittämis-
osaamiseen. Koulutukset suunnitellaan yh-
teistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 
 Ruralian opetuksellisen roolin hahmot-
taminen ja perusopetukseen osallistuminen 
tuli entistä ajankohtaisemmaksi vuoden 
2015 alusta, kun Ruralia-instituutista tuli 
osa Helsingin yliopiston maatalous-met-
sätieteellistä tiedekuntaa. Perusopetuksen 

Ruralian  
koulutustoiminta  
vahvistuu 

Koulutuskoordinaattori Katja Pert-
tu (vas.) ja opetuskoordinaattori 
Eeva Uusitalo tapaavat toisiaan 
videopalavereissa.

toteuttaminen ja sen kehittäminen ei ole 
Ruralian henkilökunnalle kuitenkaan uusi 
asia. Mikkelissä koordinoidut yliopistover-
kostot (Eco Studies, Rural Studies ja Co-
Op Network Studies) ovat tarjonneet hyvät 
edellytykset pedagogisiin kokeiluihin ja 
rohkeidenkin opetuksellisten visioiden to-
teuttamiseen. Tulevaisuudessa Helsingin 
yliopiston opiskelijoille ja täydennyskoulu-
tettaville halutaan tarjota työelämäläheinen 
oppimisympäristö ja oppimisverkosto, jotka 
tukeutuvat instituutin vahvuuteen yhteis-
kunnallisen vuorovaikutuksen (YVV) to-
teuttajana. 

Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista

Ruralia-instituutti on mukana tekemässä 
selvitystä, jossa tarkastellaan Leader-toi-
mintaryhmien harjoittamaa kansainvälis-
tä yhteistyötä ohjelmakaudella 2006-2013. 
Tarkastelun kohteita ovat erityisesti Lea-
der -ryhmien toteuttamien kansainvälisten 
yhteistyöhankkeiden tavoitteet, hyödyn-
saajat, yhteistyöosapuolet, määrälliset ja 
laadulliset tulokset sekä kansainvälisen 
yhteistyön asema ja merkitys osana pai-
kallista maaseudun kehittämistä. Hanke-
toiminnan osalta tuotetaan kokemuspe-
räistä tietoa niin kv-hankkeisiin liittyvistä 
vahvuuksista ja hyvistä käytännöistä kuin 
kv-hanketoiminnan pullonkauloistakin. 

Selvityksen tulokset palvelevat ohjelma-
kauden 2014-2020 kansainvälisen yhteis-
työn kehittämistä sekä Leader-toiminta-
tavassa että Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmassa laajemmin. Selvitys 
hyödyttää osaltaan myös kv-hankkeiden 
käytännön toimijoita. Kysymyksessä on 
maa- ja metsätalousministeriön kilpailut-
tama tilaustutkimus ja se toteutetaan yh-
teistyössä maa- ja metsätalousministeriön, 
maaseutuverkostoyksikön, paikallisten 
Leader -toimintaryhmien ja kansainvälisten 
hankkeiden toimijoiden kanssa.
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Teksti Eeva Uusitalo  | Kuva Sirpa Piskonen

http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm
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Etelä-Savon yritysten 
tulevaisuudensuunnitelmat 
syynissä

Ruralia-instituutti selvittää parhaillaan Etelä-Savon 
yritysten kehitysnäkymiä vuoteen 2020 saakka. Yri-
tyksille tehdyssä kyselyssä selvitettiin yritystoiminnan 
kehitystä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä, toimintaym-
päristön muutosten vaikutuksia sekä yritystoiminnan 
jatkuvuutta. 
 Kysely lähetettiin 2700 sattumanvaraisesti valitulle 
alle 50 henkilöä työllistävälle ja maaseutualueella sijait-
sevalle eteläsavolaiselle yritykselle. 
 - Määräaikaan mennessä vastauksensa on antanut 
330 yritystä. Seuraavaksi analysoimme kyselyaineistoa 
yhdessä asiantuntijatiimin kanssa, kertoo tohtorikoulu-
tettava Niina Kuuva Ruralia-instituutista.
 Etelä-Savon ELY-keskuksen tilaaman selvityksen 
avulla pyritään saamaan ajantasainen kuva yritystoi-
minnan edellytyksistä Etelä-Savossa. Tiedon tavoittee-
na on toimia erityisesti Etelä-Savon ELY-keskuksen, 
mutta myös alueen muiden kehittäjätoimijoiden tukena 
resurssien suuntaamisessa rahoitusohjelmakaudella 
2014–2020.

Between Time and Space -kirja 
tarjoaa maailmanympärysmatkan
Uudessa aluehistoriassa kansallisvaltioille ei anneta erityisasemaa. Kun alueet ym-
märretään evolutiivisina prosesseina, tutkimuskysymyksissä yhdistyvät aina sekä 
aika että tila. Between Time and Space -kirja tarjoaa tapaustutkimuksista koostuvan 
maailmanympärysmatkan, jossa aika ja tila yhdistyvät eri tutkimustraditioissa. Tee-
maan johdattaa Sulevi Riukulehdon katsaus aluehistoriallisen tutkimuksen eri 
suuntauksiin.

Tapaustutkimukset tulevat Tšekistä, Italiasta, Etelä-Afrikasta, Uudesta-Seelannista 
ja Brasiliasta. Lopuksi aluehistoriallista ymmärrystä tarkastellaan henkilökohtaisen 
historiatietoisuuden tasolta, kun esimerkkinä on kokemuksellinen kotiseudun muo-
dostuminen Etelä-Pohjanmaan Kuortaneella. 

Between Time and Space. Edited by Sulevi Riukulehto. Cambridge Scholars Publishing.
Newcastle upon Tyne. (190 s. hard back)
Copyright © 2015 by Sulevi Riukulehto and contributors
ISBN (10): 1-4438-7544-9
ISBN (13): 978-1-4438-7544-8

Metsien luomusertifiointi 
kiinnostaa eteläsavolaisia 
metsänomistajia

Ruralia-instituutti ja Suomen metsäkeskus tekivät kyse-
lyn noin 5 400 eteläsavolaiselle metsänomistajalle heidän 
suhtautumisestaan metsien luomusertifiointiin, metsien 
monikäyttöön ja jokamiehen oikeuksiin. Kyselyyn saa-
tiin liki kuusisataa vastausta. Yli puolet vastanneista oli 
sitä mieltä, että luomu ja metsien luomusertifiointi on 
Etelä-Savolle markkinointivaltti. Vastanneista 41 % oli 
kiinnostunut metsiensä sertifioinnista luomuun ja lähes 
puolet halusi lisätietoja siitä, mitä sertifiointi käytännössä 
tarkoittaa. 
 Lähes kaikilla vastanneilla metsät ovat talousmetsiä 
ja kolme neljännestä vastaajista käyttää metsiään moni-
puolisesti. Jokamiehen oikeuksia pitää hyvänä asiana 65 
%, mutta ammattimaiseen poimintaan toivottiin tiukem-
paa ohjausta.

Lue lisää: www.helsinki.fi/ruralia 

Selvitys:  

Tutkimustietoa tulisi hyödyntää 
enemmän ruokajärjestelmissä

Helsingin yliopiston tutkijoilla on ruokajärjestelmäteemassa 
monipuolista vuorovaikutusta elinkeinoelämän ja muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.  Vuorovaikutuskäy-
tännöissä löytyy silti kehittämistä. 

Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteutta-
masta selvityksestä, jossa keskityttiin yliopiston yhteiskunnalliseen 
vuorovaikutukseen ruokajärjestelmäteemoissa.  Selvitystä varten 
haastateltiin Helsingin yliopiston johtavia tutkijoita. Raportissa tar-
kastellaan, miten tutkijat arvioivat ruokajärjestelmien kehittämistä 
oman tutkimustyönsä näkökulmasta. Haastatellut painottivat ope-
tusta yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeisimpänä 
muotona, sillä osaaminen siirtyy kasvattamalla uusia tutkijasuku-
polvia ja kouluttamalla asiantuntijoita yliopiston ulkopuolelle eri 
tehtäviin.  
 Elintarviketeollisuudelta tutkijat toivovat visionäärisyyttä ja in-
novatiivisuutta: teollisuuden ei koettu aina osaavan nähdä ongelmien 
taakse ja oivaltavan, millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
tutkimuksen tarjoama lähestymistapa voisi avata.
 Entistä avoimemmat innovaatioprosessit sekä uuden tiedon 
synnyttäminen yhdessä tiedon soveltajien ja loppukäyttäjien kanssa 
edellyttävät tutkijoilta tiivistä yhteistyötä yritysten ja päätöksente-
kijöiden kanssa sekä vahvaa sovelluskontekstien tuntemusta. 
 - Yliopisto ei voi kuitenkaan odottaa, että teollisuus, päättäjät tai 
kuluttajat osaisivat asettaa kiinnostavimmat tutkimuskysymykset, 
vaan yliopistojen roolina yhteiskunnassa on hakeutua uusille ajat-
telun alueille, esittää kriittisiä kysymyksiä  ja tarvittaessa haastaa 
vakiintuneita käytäntöjä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Timo 
Suutari Ruralia-instituutista.  
 Raportti ”Tiedosta hyvää – Helsingin yliopisto kestävien ja te-
hokkaiden ruokajärjestelmien edistäjänä” löytyy Ruralia-instituutin 
kotisivuilta.

Maaseudun Uusi Aika 
-lehden päätoimitus  
siirtyi Seinäjoelle
 
Maaseudun uusi aika on kolme kertaa vuo-
dessa ilmestyvä Maaseutututkimuksen ja 
-politiikan tieteellinen aikakauslehti, jota 
julkaisee Maaseudun uusi aika -yhdistys. 
Seuraavat kolme vuotta lehteä toimitetaan 
Ruralia-instituutissa Seinäjoella. Vuonna 
2015 päätoimittajana toimii tutkimusjohtaja 
Sulevi Riukulehto. Ensi vuonna päätoimi-
tusvastuun ottaa YTT Aapo Jumppanen. 

MUA-lehti julkaisee vertaisarvioituja artik-
keleita, toimituksen arvioimia katsauksia 
sekä maaseutututkimukseen liittyviä pu-
heenvuoroja kaikilta maaseutututkimuksen 
aloilta. Tämän vuoden ensimmäinen numero 
ilmestyi huhtikuussa. Se keskittyi metsästys- 
ja kalastusteemaan. Elokuussa käsitellään 
lähinnä maaseutupolitiikkaan ja aluekehit-
tämiseen liittyviä asioita, ja joulukuussa jul-
kaistaan aluehistorian ja kulttuuriperinnön 
erikoisnumero.

Lisätietoja yhdistyksestä: www.mua.fi
MUA-lehdestä: www.mua.fi/lehti

KTT Merja Lähdesmäki on nimitetty vanhemmaksi 
tutkijaksi. Tehtävä sijoittuu Ruralia-instituutin Seinäjoen 
toimintayksikköön ja se on yksi Etelä-Pohjanmaalla toteu-
tettavista Epanet-tutkimusprofessuureista.
 Vanhemman tutkijan tehtäväalaksi on määritelty 
yritysten uudistumisen dynamiikka. Tähän liittyen tavoit-
teena on uusien hankkeiden käynnistäminen, tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden toteuttaminen sekä sidosryhmäyh-
teistyön tekeminen.

Tällä hetkellä Lähdesmäen tehtäviin kuuluu tutkimustyö Suomen Akatemian ra-
hoittamassa tutkimushankkeessa, jossa pääpaino on vihreän talouden valtavir-
taistumiseen liittyvien prosessien tarkastelussa.
 

Ruralia-instituutin aluehistorian tutkimusryhmässä käyn-
nistyi 1.5.2015 PIHKA-hanke, johon on nimitetty tutkija 
FM Jaakko Mäntylä. Hän on työskennellyt aiemmin 
kulttuurialan työtehtävissä.  
 Ilmajoen kunta ja seurakunta ovat tilanneet 150-vuo-
tiasta kuntaa juhlistamaan historiateoksen, joka käsittelee 
Ilmajoen kunnallisia ja seurakunnallisia vaiheita toisesta 
maailmansodasta nykypäiviin. Edelliset Ilmajoen pitäjän-
historiat ovat ilmestyneet 1930- ja 1950-luvuilla: Ilmajoen 

varhaisvaiheet kokosi Niilo Liakka ja ajanjakson vuodesta 1809 toiseen maailman-
sotaan kirjoitti Aulis J. Alanen. 
 Ruralia-instituutin tutkija, yleisen historian jatko-opiskelija Jaakko Mäntylä 
jatkaa nyt siitä, mihin Alanen jäi.  Tutkimustyöhön ja teoksen kirjoittamiseen osal-
listuvat pääkirjoittajan lisäksi tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto ja hänen tutki-
musryhmänsä muut jäsenet. Ilmajoelle perustetaan lisäksi oma historiatyöryhmä 
työn ohjaukseen ja kuvallisen materiaalin kokoamiseen.

Henkilöuutisia

http://www.helsinki.fi/ruralia
http://www.mua.fi
http://www.mua.fi/lehti
http://www.helsinki.fi/ruralia/henkilot/lahdesmaki.html


MAASEUTUTUTKIJATAPAAMINEN 27.–28.8.2015 Säkylässä
Lisätietoja: www.mua.fi/toiminta/tutkijatapaaminen/ 

VASTUULLINEN RUOKAKETJU – koulutusohjelma opettajille

Yrittäjyys ruokaketjussa (Seinäjoki) 

Tarjoamme osana Vastuullinen ruokaketju –koulutusohjelmaa 
(OPH) yrittäjyyden sekä maatalous- ja elintarvikealan amma-
tilliselle opettajille maksuttoman opintojakson Yrittäjyys ruo-
kaketjussa. Osion tavoitteena on syventää opettajien tietoja 
ja taitoja yrittäjyydestä sekä tarjota lisävalmiuksia aihealueen 
innostavaan opettamiseen. Koulutuksessa tuodaan esiin ajan-
kohtaisia yrittäjyyteen liittyviä teemoja sekä tutkimuksen että 
käytännön näkökulmasta. 

Alustavia teemoja ovat mm. maaseutuyrittäjyyden ja sen edis-
tämisen sosiaalipsykologia, vastuu ja luottamus pienyritysten 
liiketoimintasuhteissa, yritysten strategiatyö ja strategian työ-
kalut, green care -yrittäjyys osana ruokaketjua, osuustoiminta-
yrittäjyys, opiskelijaosuuskuntien toiminta ja ohjaus, innovaatiot 
yritystoiminnassa, kasvun ja kannattavuuden ajurit elintarvi-
kealalla. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttöön opetuksessa ja kuullaan yrittäjätarinoita. 

Lisätietoja: katja.perttu@helsinki.fi, p. 050 538 9670, 

campus.palmenia.helsinki.fi/fi/palm/education/yrittajyys-
ruokaketjussa

KAUHAJOEN RUOKAMESSUT 25 vuotta
Ruokamessuseminaari 4.9.2015 Kauhajoella
Perinteinen ruokamessuseminaari elintarvikealan asiantunti-
joille. Seminaarissa pääsevät tänä vuonna ääneen erityisesti 
yritykset, joiden tarinoita täydentävät asiantuntijapuheenvuo-
rot. Seminaarissa luodaan katsaus elintarvikeyrittäjyyteen sekä 
menneisyyden että tulevaisuuden näkökulmasta. 
Lisätietoja: katja.perttu@helsinki.fi, p. 050 538 9670, 
www.helsinki.fi/ruralia

LUOMUPÄIVÄT 9.–10.11.2015 Mikkelissä
Lisätietoja: luomu.fi/luomupaivat/

HELSINGIN YLIOPISTO 
RURALIA-INSTITUUTTI
Lönnrotinkatu 7 Kampusranta 9 C
50100 MIKKELI 60320 SEINÄJOKI

www.helsinki.fi/ruralia
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

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

http://www.mua.fi/toiminta/tutkijatapaaminen/
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