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Kaupungistuminen on globaali megatrendi. 
Kasvava joukko ihmisistä viettää yhä suurem-
man osan ajastaan kaupunkimaisissa ympäris-
töissä. Pitkällä aikajänteellä kestävä kaupunki 
on tärkeä tavoite, mutta ilman maaseutua se 
on utopia.
 Historian kuluessa erilaiset konfliktit 
ovat tarjonneet asiasta empiiristä näyttöä. 
Kaupungin eristämisellä maaseudusta on 
ikävät seuraukset. Ihmisten perustarpeiden 
tyydyttäminen vaikeutuu ja lopuksi edessä 
on raadollinen anarkia. On tärkeää, että kriit-
tiset resurssit turvaavaa infrastruktuuria (mm. 
ruoka ja puhdas vesi) pyritään visionäärisesti 
integroimaan kaupunkirakenteeseen. Omava-
rainen ja kiertotalouteen perustuva kaupunki 
on kuitenkin kaukana tulevaisuudessa. Toden-
näköisesti se ei ole edes mahdollinen.
 Rajoitteen muodostaa myös ihminen itse. 
Suomessa pääkaupunkiseudulta lähtevä ja läpi 
maan  johtava valtatie 4 on kesäviikonloppui-
sin ruuhkainen. Tuon liikenteen estäminen 
heikentäisi monen onnellisuutta. Porttikiellon 
asettaminen ulkopaikkakuntalaisille Helsin-
gin kulttuuritapahtumiin, ravintoloihin sekä 
henkistä uudistumista tarjoaviin instituutioi-
hin aiheuttaisi myös mielipahaa. Suomesta on 
varmaankin mahdotonta löytää ihmistä, joka 
olisi sataprosenttisesti maalainen tai kaupun-
kilainen. Nekin, jotka sellaisiksi esimerkiksi 
poliittisista intresseistä johtuen ilmoittautuvat, 

liioittelevat karkeasti. Todellisuudessa ihmiset 
elinkaarensa aikana maustavat elämäänsä 
sekä maaseutumaisilla että kaupunkimaisilla 
elementeillä. Eri elämänvaiheissa sekoitusaste 
voi muuttua, ja kuten niin usein ihmiselämäs-
sä, toiveet ja todellisuus saattavat erota toisis-
taan.
 Maaseutualueet ja kaupungit kytkeyty-
vät toisiinsa myös globaalisti. Kaupungilla 
on aina maaseutujalanjälki - joko lähellä tai 
kaukana. Oikeaan kaupunkikulttuuriin kuulu-
vana pidetäänkin elementtejä, joissa kaupunki 
kytkeytyy mahdollisimman kaukaisiin maa-
seutualueisiin. Tämä voi tarkoittaa esimer-
kiksi eksoottisia raaka-aineita trendikkäissä 
ravintoloissa. Myös suomalainen maaseutu 
ylläpitää kaupunkeja globaalisti. Usein glo-
baaleilta kaupunkimarkkinoilta suomalaisen 
maaseudun tuotteille saadaan korkeampi hin-
ta kuin kotimaasta. Kaupunkien ylläpidolla on 
kuitenkin raskaat ympäristökustannukset, 
jotka allokoidaan myös globaalisti. Ketkä lop-
pujen lopuksi suostuvat ottamaan kantaakseen 
omalle alueelleen ne ympäristörasitteet, joita 
esimerkiksi Aasian lukuisten miljoonakau-
punkien ylläpitäminen edellyttää? Tämä asia 
konkretisoituu, kun mietitään vaikka suoma-
laisen ruoan vientistrategiaa.
 Kestävämpää yhteiskuntaa ei ole mahdol-
lista hahmottaa, ellei ymmärrä maaseutualu-
eiden ja kaupunkien kietoutumista toisiinsa. 

Myös poliittisesti motivoituva puhe, jossa maa-
seudun ja kaupungin erillisyyttä pyritään ko-
rostamaan, on hedelmätön. Mikäli yhteiskun-
tia halutaan kehittää nykyistä kestävämmiksi, 
maaseudun ja kaupungin integraatiota pitää 
merkittävästi syventää. Tämä koskee raaka-
aineiden kierrätystä, mutta myös osaamista 
ja arvokeskusteluja. 
 Helsingin yliopisto panostaa nyt merkit-
tävästi tämän integraation ymmärtämiseen. 
Yliopistoon perustetaan verkostomainen kes-
tävyystutkimuksen keskus (HelSus), johon Ru-
ralia-instituuttikin toiminnallisesti kytkeytyy. 
Lisäksi suunnitteilla on kaupunkitutkimuksen 
vahvistaminen erillisellä instituutilla. Ruralia-
instituutin tehtävien ja toiminnan näkökul-
masta nämä molemmat aloitteet ovat erittäin 
kannatettavia.
 Vaikka kaupungistuminen etenee globaa-
listi, on väärin tulkita, että maaseutualueiden 
arvo olisi laskussa. Tulevaisuudessa merkittä-
vät globaalit kriisit ovat vaarassa syntyä juuri 
maaseutujen resursseista. Kestävämpiä yhteis-
kuntia pitääkin rakentaa juuri sen vuoksi, että 
näiltä tuhoisilta konflikteilta voidaan välttyä.

     
Sami Kurki, 
Ruralia-instituutin johtaja
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HELDIG – 
Digitaalisen 
humanistisen 
tutkimuksen 
keskus ja Ruralia

Helsingin yliopistossa käynnisti toimin-
tansa syksyllä 2016 uusi digitaalisten ih-
mistieteiden keskus HELDIG – Helsinki 
Centre for Digital Humanities. Keskuk-
sen tavoitteena on laskennallisten mene-
telmien hyödyntäminen ja kehittäminen 
humanistissa ja sosiaalitieteissä, digitali-
saatioon liittyvien ilmiöiden tutkiminen 
sekä alan opetuksen edistäminen. Alan 
tutkimuksessa ja opetuksessa keskeistä 
on monitieteisyys sekä eri alojen tutki-
joiden ja opiskelijoiden törmäyttäminen 
hedelmällisten vuorovaikutusten aikaan-
saamiseksi. HELDIGin toiminta ei rajoitu 
vain Helsinkiin, vaan tavoitteena on toimia 
kansallisena alan tutkimuksen johtotähte-
nä. Yhteistyötä tehdään kansallisesti mm. 
Ruralian kanssa liittyen myös digitalisaa-
tion tutkimukseen.
 Käsi kädessä digitaalisuuden kanssa 
erilaisissa keskusteluissa kulkee tietysti 
”big data”. Big datalla tarkoitetaan laajaa, 
järjestelemätöntä aineistoa josta tutki-
muksessa yritetään etsiä erityisesti ylei-
siä trendejä usein tilastolliseen analyy-
siin luottaen. Karkeakin aineisto voi olla 
tutkimuksellisesti arvokasta pyrittäessä 
tunnistamaan laajoja tilastollisia sään-
nönmukaisuuksia. Big data ymmärretään 
usein pelkistäen ja keskustelu aineiston 
koosta on vienyt paljon tilaa muulta kes-
kustelulta. Aineiston kokoa huomattavasti 
mielenkiintoisempaa on muutos kohti il-
miöpohjaista lähestymistä tutkimukseen. 
 Erinomainen esimerkki ilmiöpohjai-
sesta lähestymisestä on erilaiset aluetut-
kimuksen hankkeet. Tähän liittyy merkit-
täviä uusia mahdollisuuksia: erityisesti 
tutkimuskenttä muuttuu ja kaupunki sekä 
maaseutu ilmiönä ymmärretään myös eri 
tavalla kuin aikaisemmin. Voidaan tutkia, 
miten alueiden toimintaan liittyvää avoin-

ta ja suljettua lähes reaaliaikaistakin dataa 
voidaan ymmärtää ja hyödyntää kaupun-
kien sekä maaseudun kehityksen konteks-
tissa. Yhteiskuntaan liittyvää dataa on 
saatavilla kasvavassa määrin. Kyseessä 
on uudenlaisten tutkimusaineistojen ja 
-menetelmien käyttöönotto laadullisen 
tutkimuksen tueksi jo vakiintuneiden 
menetelmien rinnalle. Humanistien pa-
nos voi tuottaa tuoreita näkökulmia, kun 
tutkitaan tällaisten ilmiöiden kehittymis-
tä ja yhteyksiä ihmisten käyttäytymiseen, 
hyvinvointiin, vuorovaikutukseen ja maa-
ilmankuvaan.
 Yleisesti on ajateltu, että humanistit 
ovat kiinnostuneita nimenomaan laadul-
lisista kysymyksistä. Yksi uusista suunta-
uksista on – aivan oikein – liikkua pois 
tästä vanhanaikaisesta jaottelusta, joka ei 
itse asiassa kerro kovinkaan paljoa, mut-
ta on sen sijaan tehnyt monimutkaisista 
kysymyksistä turhan yksioikoisia. Aivan 
samalla tavalla luonnontieteissä ja muilla 
aloilla tarvittaisiin paljonkin humanisti-
en osaamista liittyen vaikkapa erilaisiin 
elämään liittyviin sykleihin ja kulttuurin 
kerrostumiin. Hyvän digitaalisen huma-
nismin tutkimuksen tunnistaakin siitä, 
että se tietoisesti häivyttää tätä vanhan-
aikaista laadullinen/tilastollinen erottelua 
taka-alalle merkityksettömänä.
 Yhtenä Heldig-toimijana toivotan kaik-
ki Ruralian piirissä mukaan kehittämään 
yhdessä digitaalista tutkimusta!

Mikko Tolonen
digitaalisten aineistojen tutkimuksen 
professori
Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto

Ku
va

 M
aa

rit
 A

ho



5 R U R A L I A   1  |  2 0 1 74 R U R A L I A   1  |  2 0 1 7

Akateemista tubetusta
Oppiminen on arkipäiväistynyt ja helpottu-
nut. Nopeatempoisessa arjessa oppimisesta 
on tullut rutiinia, johon ei panosteta enää val-
mistautumalla tai vaivautumalla paikalle lu-
ennoitsijaa kuuntelemaan. Kesken askareiden 
ja muiden töiden voi osallistua webinaariin 
tai vilkaista internetistä muutaman minuutin 
videon. Oppimisesta on tullut elämän huik-
kapala, joka haukkaistaan matkalla johonkin 
muuhun. 
 Helposti sulavien ja nopeasti omaksutta-
vien sisältöjen suunnittelu vaatii tekijältään 
enemmän kuin toivoisi. Huikkapalaan pelkkä 
ketsuppi ja sinappi ei riitä, kurkkusalaattikin 
on liian vähän. Yksinkertaisen videon voi 
kuvata nopeastikin, mutta hyvä opetusvideo 
on yleensä suhteellisen monimutkainen teos, 
jossa yhdistetään eri elementtejä, kuten video-
kuvaa, valokuvia, grafiikkaa, ääntä ja tekstiä. 
Kuva kertoo paljon, mutta kertojaa tulisi kai-
hertaa ajatus siitä, mitä lukija näkee, tulkitsee 

internettiin ladattuja tiedotusvideoita, joita 
maitotilalliset ja heidän työntekijänsä katse-
levat opetusmielessä. Youtube on maatilojen 
nykyajan tiedon valtatie. Videoiden teossa ei 
ole herkkuja säästelty: on still-kuvaa, nuolia, 
monikielistä tekstiä ja animaatiota. Havain-
nollistavia ja korostavia keinoja on mietitty 
ja katsojan katselumukavuus sekä oppimisen 
huikkapalat huomioitu. Videoiden mainosta-
minen kohderyhmälle on huolellisesti suun-
niteltu ja vain toteuttamista vaille valmis.

Tutkimustulokset elävinä kuvina
Oppimista on tapahtunut myös videoiden te-
kijöillä: tiedotusmuotona video on haastanut 
tutkijat pois perinteisten luentojen, seminaa-
rien ja oppaiden parista, mutta helppoa tie-
dottamista se ei ole ollut. Yllättävän työlääksi 
osoittautui esimerkiksi käsikirjoittaminen. 
Oppimisprosessi on poikinut kuitenkin lisää 
työstettäviä ideoita. Videotiedotusta voi to-
teuttaa monin eri keinoin ja monista erilai-
sista aiheista. Oivaltavaa on ollut huomata, 
että halutessasi elävä kuva kertoo enemmän 
kuin tuhat sanaa ja saattaa saavuttaa laa-
jemman kohdeyleisön kuin painettu teksti. 
Tutkimuspaperit ja raportit ovat yliopistojen 
tyypillistä tulosta, mutta harmillisen moni 
huolellakin tuotettu teksti jää ilman lukijoita. 
Tutkimustulosten jalkauttaminen ympäröi-
vään yhteiskuntaan on tavoite, jonka eteen 
tutkijoiden ja opetushenkilökunnan tulisi 
tehdä vielä enemmän töitä. Tätä rahoittajat 
meiltä odottavat. Lyhyet internettiin ladatut 
videot voivat olla juuri tällaista tutkimus-
tulosten jalkauttamista. Joskus voi riittää 
muutaman minuutin puhuva pää, tussi ja 
fläppitaulu. Tarvittaessa tiedettä voi vääntää 
vaikka rautalangasta. Parasta olisi yhdistel-
mä eli tekstin, kuten tieteellisen artikkelin, ja 
elävän kuvan, kuten tutkimustulosten, esitte-
leminen videolla. Työtavoilla tulosta maitoti-
loille -tiedotushankkeessa ilmaista tietoa on 
tarjolla videoiden, seminaarien, webinaarien, 
demopäivien, kirjallisen tiedotusmateriaalin 
ja verkkopohjaisen osaamistasotestin välit-
täminä. Tavoitteena on, että videot jatkavat 
hankkeen päättymisen jälkeen tiedotusteh-
täväänsä raporttia paremmin.
 Verkon videotarjonta on huimaava ja se 
muokkaa miljardien ihmisten maailman-
kuvaa. Tätä ajatellen olisi toivottavaa, että 
tarjonnan tosiasiapitoisuus nousisi. Jos halu-
amme pitää tosiasioiden puolta, meidän kan-
nattaa tarjoilla ne mahdollisimman helposti 
sulavassa muodossa.

Lisätietoja tiedotushankkeesta: 
http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2016/
Ty%C3%B6tavoilla_tulosta_maitotiloil-
le_2016.html

ja ymmärtää. Huomaako varmasti, kuinka 
puhdas lehmän utareen pitääkään olla tai 
missä asennossa apurin kädet ovat vasikkaa 
pidellessä? Pitäisikö kertoa ne vielä tekstityk-
senä myös venäjänkielisenä? Videot katsotaan 
nopeasti, joten niiden informaatiosisältö on 
viisasta rajoittaa olennaiseen. Kaikki ylimää-
räiset rönsyt on karsittava ja keskeistä sisältöä 
kannattaa korostaa. Tehosteet eivät kuiten-
kaan ole itsetarkoitus. Luovuus voi säästää 
aikaa ja rahaa ja johtaa yleensä parhaaseen 
lopputulokseen. Työ helpottuu olennaisesti, 
kun ensin kirkastaa itselleen, mitä oikeastaan 
haluaa viestiä ja valitsee keinot sen perusteel-
la.
 Työtavoilla tulosta maitotiloille 
-tiedotushankkeessa olemme tuotta-
neet tiedotusmateriaalia audiovisuaalisin 
keinoin. Käytännössä olemme kuvanneet 
ammattilaisen kanssa useita lyhytvideoita 
läheisessä opetusnavetassa. Nämä videot ovat 

Teksti Hannele Suvanto & Timo Nieminen |Kuva Hannele Suvanto Menestystarinoita maaseudulta ja kaupungista

Ruralia-instituutissa tehdään pitäjän-
historioita neljän tutkijan voimin

Ruralia-instituutin aluehistorian tutkijat työs-
tävät parhaillaan peräti kolmea pitäjänhisto-
riaa. Ilmajoen kolmivuotinen urakka on jo 
loppusuoralla ja viedään maaliin vuoden 2018 
alussa tohtorikoulutettava Jaakko Mäntylän 
varmoissa otteissa. Tämän vuoden alussa 
hanke sai rinnalleen kaksi uutta tutkimusta. 
Seinäjoen ja Kuortaneen historiateokset val-
mistuvat vuonna 2020. Samanaikainen tut-
kimustyö antaa mahdollisuuksia vertailuun.
 – On hienoa, että naapurikuntien histo-
rioita päästiin tekemään yhtä aikaa, iloitsee 
tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto. 
 –  Seinäjoki, Kuortane ja Ilmajoki tarjoa-
vat kolme erilaista menestystarinaa. Yhdessä 
ne kattavat koko suomalaisten kuntien histo-
rian kaaren.

Teksti Sulevi Riukulehto, Aapo Jumppanen & Teppo Ylitalo | Kuva Mauri Peltomäki

Seinäjoki on tehnyt kansallisesti merkittävän 
nousun varsin vaatimattomasta kauppalasta 
maakuntakeskukseksi ja nopeasti kehittyväk-
si kaupunkiseuduksi. Tutkimus alkaa vuodes-
ta 1960, jolloin Seinäjoesta tuli kaupunki.
 Seinäjoen menestykseen ovat vaikutta-
neet monet onnistuneet päätökset kaupun-
gissa ja maakunnassa, mutta myös suotuisa 
kansallinen ja kansainvälinen kehitys.
 –  Esimerkiksi Euroopan unioniin liitty-
misen jälkeinen aluerakenteen kehitys on ollut 
Seinäjoelle erittäin myönteinen. Kaupunki on 
noussut suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakeskukseksi, Seinäjoen historian 
pääkirjoittaja, tutkijatohtori Aapo Jump-
panen kertoo.

Sotien jälkeen Seinäjokea ja Etelä-Pohjan-
maata pidettiin pitkään jotenkin takaperoi-
sina. Oikeastaan vasta 2000-luvulla Seinäjoki 
on alettu laajemmin nähdä kasvualueena. 
Vuonna 2017 Seinäjoki on jo kolmannen ker-
ran arvioitu Suomen vetovoimaisemmaksi 
kaupunkiseuduksi.
 Kuortaneen historiassa paneudutaan ai-
kaan kunnan perustamisesta 1860-luvulla 
maaseudun rakennemuutokseen 1960-luvul-
le. Myös se on kasvutarina. Tätä menestystä 
rytmittää palvelu- ja kansalaisyhteiskunnan 
synty ja maaseudun voima. Kuortaneen his-
torian ensimmäisen kokonaisesityksen pää-
kirjoittajana on lapualainen väitöskirjatutkija 
Teppo Ylitalo.
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Kohti paikkaperustaisia 
hyvinvointiratkaisuja

Teksti Niina Kuuva  | Kuva Matias Helistekangas

Kansallisen hyvinvointipolitiikan muuttumi-
nen, kuntien hyvinvointitehtävän uudelleen-
rakentuminen, pyrkimykset kuntalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan vahvempaan osal-
listumiseen sekä hyvinvoinnin erot alueiden 
sisällä ja välillä – näistä kehityskuluista nousi 
alun perin tarve Ruralia-instituutin Paikka-
perustainen hyvinvointitieto ja elinvoima-
kunnan hyvinvointiratkaisut -hankkeelle. 
 Hankkeen aikana olemme pyrkineet 
yhdistämään paikkaperustaisen tiedon tuo-
tantoa, hyödyntämistä ja paikkaperustaista 
kehittämistä. Paikkaperustaisella kehittä-
misellä (place based policy) tarkoitetaan 
aluekehittämistä, joka tunnistaa paikkojen 
monimuotoisuuden ja ottaa huomioon paikan 
lähtökohdat ja tarpeet. 
 Tutkimusasetelman viitekehys kytkeytyy 
myös italialaistutkijoiden keskusteluun pai-
kallisista hyvinvointijärjestelmistä (Local 
Welfare Systems). Paikallisissa hyvinvoin-
tijärjestelmissä on kyse tietyllä maantie-
teellisellä alueella toimivasta dynaamisesta 
järjestelmästä, jossa paikalliset sosioekono-
miset ja kulttuuriset olosuhteet vaikuttavat 
hyvinvointitarpeiden muodostumiseen sekä 
erilaisiin virallisten ja epävirallisten toimijoi-
den yhdistelmiin ja niiden tuottamiin paikal-
lisiin hyvinvointiresursseihin.

Paikkaperustainen hyvinvointitieto 
Hankkeessa etsimme vastauksia siihen, 
millaisia ovat hyvinvointierot Etelä-Savon 
maakunnassa ja Mikkelin kaupungissa. Vas-
tauksia näihin kysymyksiin haimme tilasto- 
ja laadullisen aineiston pohjalta. 
 Tilastoaineiston avulla muodostimme 
tilannekuvaa eteläsavolaisten ja tarkemmin 
mikkeliläisten hyvinvoinnista. Aineistona 
käytimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen toteuttamaa Alueellinen terveys ja hy-
vinvointitutkimusta (ATH), joka on kerätty 
posti- ja puhelinkyselynä vuosina 2013–2015 
Etelä-Savon maakunnan yli 20-vuotiaasta vä-
estöstä. Aineiston otoskoko on Etelä-Savossa 
5 330 (vastaus-% 57) ja Mikkelissä 1 820 (vas-
taus-% 58). Tarkemmin ja eri muuttujin ana-
lysoimme Mikkelin tilannetta. 

Tohtorikoulutettava Niina Kuuva toteuttaa 
Paikkaperustainen hyvinvointitieto ja elin-
voimakunnan hyvinvointiratkaisut -hanketta 
Ruralia-instituutissa.

Tilastoaineisto antaa yleiskuvan, mutta jättää 
huomiotta paikalliset erityispiirteet ja koke-
mustiedon. Siitä syystä tarkensimme kuvaa 
case-alueita kerätyllä laadullisella aineistolla. 
Se koostuu kumppanuuspöytien tuottamasta 
materiaalista, minkä avulla on pyritty pää-
semään tarkemmin kiinni paikallisiin hyvin-
voinnin haasteisiin.
 Toteutimme kolmella case-alueella kump-
panuuspöytätilaisuuksia, joihin kutsuttiin 
paikallisia asukkaita, järjestötoimijoita, yrit-
täjiä ja julkisen sektorin edustajia. Mikkelin 
case-alueet ovat harvaanasutulla maaseudul-
la sijaitseva entiskunta Haukivuori, kaupun-
kialueella sijaitseva Tuppurala ja ydinmaa-
seudulla sijaitseva viiden kyläyhteisön alue, 
jonka keskiössä Vitsiälän kylä. Case-alueet 
ovat väestöltään, palvelurakenteeltaan, saa-
vutettavuudeltaan ja sosioekonomiselta ra-
kenteeltaan erilaisia.

Menetelmää kehittämässä
Aineistonkeruumenetelmä on rakennettu 
tätä tutkimusasetelmaa varten. Kumppa-
nuuspöytätilaisuuksissa kerättiin osallistu-
jien näkemystä suhteessa ATH-aineistosta 
nostettuihin tuloksiin yksilötyöskentelyn 
avulla, jossa jokainen osallistuja pääsi kom-
mentoimaan papereille tilastoaineistosta nos-
tettuja tuloksia eli ns. väittämiä. Pyysimme 
osallistujia kommentoimaan tuloksia siitä 
näkökulmasta, millaiseksi he arvioivat ti-
lanteen paikallistasolla. Tämän jälkeen pyy-
simme osallistujia pohtimaan pareittain tai 
ryhmissä, mitä muita erityisiä hyvinvoinnin 
haasteita he ovat havainneet omassa elinym-
päristössään. Aineisto rakentui siten yksilö- 
tai ryhmätöiden tuotoksista.
 Kumppanuuspöydistä kerätyn aineiston 
tarkoitus on se, että näin pääsemme tilas-
totarkastelua tarkemmin kiinni paikallisiin 
olosuhteisiin, haasteisiin ja myös ratkaisu-
vaihtoehtoihin.

Ratkaisuja kohti
Käsittelemme case-alueita paikallisten hy-
vinvointijärjestelmien viitekehyksessä. Kul-
takin alueelta on kuvattu toimijoita, resurs-

seja, alueiden sosio-ekonomista rakennetta ja 
kehityskulkuja. Kumppanuuspöytien kautta 
on tunnistettu case-alueiden erityishaastei-
ta. Seuraavassa vaiheessa palaamme uudelle 
kumppanuuspöytäkierrokselle ja tavoitteena 
on hakea yhdessä paikallisten toimijoiden 
kanssa ratkaisuja havaittuihin hyvinvoinnin 
haasteisiin. 
 Hankkeen tarkoituksena on, paitsi tuot-
taa paikkaperustaiseen hyvinvointitietoa ja 
kehittää sen keräämisen menetelmiä, myös 
toteuttaa paikkaperustaista kehittämistä.
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Tulevaisuuden kunnissa 
riittää ajattelemista
Uuden edessä on tapana ryhmäytyä ja etsiä 
yleistä mielipidettä oman epävarmuuden suo-
jaksi. Kansalaisille suunnataan mielipideky-
selyjä ja eri alojen asiantuntijoita kutsutaan 
seminaareihin ja työryhmiin työstämään 
ajatuksia siitä, miten tästä äärimmäisen mo-
nimutkaisesta maailmasta saataisiin joku 
tolkku, mustavalkoisempi kuva värillisen 
sijaan. Olen itse ollut tällaisten tiedustelujen 
kohteena ja ilmaissut niissä parhaan kykyni 

Haveri yhdessä Kaija Majoisen, Marian-
ne Pekola-Sjöblomin ja Inga Nyholmin 
kanssa käynnistäessään kuntien muutosta kä-
sittelevän julkaisun valmistelun. He hyödyn-
sivät laajoja verkostojaan ja kutsuivat yhteisiin 
ajatustalkoisiin kymmeniä asiantuntijoita eri 
aloilta. Tehtävänä oli pohtia, millainen olisi 
tulevaisuuden kunta.
 Haveri kutsui minut mukaan kirjoitus-
talkoisiin alkuvuonna 2016. Palkkiota ei oli-
si luvassa. Sen sijaan tarjouksena oli motiivi 
ajatella ja kirjoittaa muiden asiantuntijoiden 
rinnalla. Hankkeen vetovoimaisuutta perus-
teltiin hallinnon muutosten merkittävyyden 
lisäksi sillä, että kirjan julkistaminen olisi osa 
Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumasarjaa. 
Arto tarjosi aiheeksi maaseudun näkökul-
maa. Tekstin tulisi olla valmis noin 9 kuu-
kauden päästä. Otin tarjouksen empimättä 
vastaan. 
 Puhelu käynnisti prosessin, joka oli tie-
tysti sinänsä tuttu, mutta silti ainutkertainen. 
Mietin ensin artikkelin yleistä ideaa ja aika-
jännettä. Miten kauas tulevaisuuteen pitäisi 
kurkottaa? Maaseutu-näkökulmaa piti myös 
hieman pohtia. En innostunut tilastollisesta 
tarkastelusta, jossa maaseutumaisia alueita 
erotellaan kaupunkimaisista. Pyrin ylittä-
mään tuon jaon hylkäämättä maaseutu-nä-
kökulmaa.
 Kirjan toimittajat ja muut taustahenkilöt 
kokosivat kirjoittajakandidaatit kerran yhtei-
seen tapaamiseen Helsinkiin. Kävimme läpi 
julkaisun yleistä rakennetta ja keskustelimme 
hieman teemoista. Olimme Pekka Saurin 
kanssa molemmat miettineet tuota aikaper-
spektiiviä. Saimme tässäkin valita itse. Kai-
kille mukaan kutsutuille jäi vapaus ajatella ja 
kiteyttää oma näkemys 10-15 tekstisivuun.
 En tiedä monenko motiivi hiipui matkalla, 
kenen ajatukset eivät koskaan saaneet artik-
kelin muotoa, mutta pääosa selviytyi maaliin. 
Kaikkiaan Tulevaisuuden kunta -teokseen 
kirjoitti 57 asiantuntijaa, jotka edustavat 
monipuolisesti eri tutkimus- ja asiantunte-
musaloja. Mukana on talouden, hallinnon, 
johtamisen, osallistumisen, politiikan, demo-

kratian, digitalisaation, kestävän kehityksen 
ym. alojen tietämystä limittyen toisiinsa ja 
rikastuneina toisistaan.
 Tämä perinteinen ”joukkoistamisen” me-
netelmä sai prosessoitua melkoisen ajattelu-
vyöryn. Omalla kohdalla teema oli enemmän 
tai vähemmän aktiivisesti mielessä monia 
kuukausia. Välillä kirjoitin joitakin ideoita 
ja ajatuksia ylös. Yhdistelin uutta ja vanhaa. 
Tuli kesä ja lomat. Mutta kesäaikanakin tuli 
aihetta pohdittua ja aiheesta luettua. Värikäs 
poliittinen vuosi tarjosi esimerkkejä kuntien 
ajankohtaisesta muutoksesta päivittäin.
 Arvioin näin jälkikäteen käyttäneeni 
artikkelin aihepiirin pohtimiseen noin 100 
tuntia ja varsinaiseen intensiiviseen kirjoitus-
prosessiin noin kuukauden työpanoksen. Yh-
teen laskien tästä muodostuu noin 250 tunnin 
investointi työtä ja ajattelua tähän teemaan 
ja hankkeeseen. Kirjoittajien keskiarvona se 
tuottaisi kaikkiaan noin 14 000 tunnin asi-
antuntijatyöpanoksen. Esimerkiksi 40 eu-
ron tuntipalkalla päästään yli 0,5 miljoonan 
euron aineettomaan investointiin, johon on 
tässä tapauksessa tiivistynyt huikea määrä 
tiedollista pääomaa, ymmärrystä ja koke-
musta kuntien ja yhteiskunnan muutoksesta.
 Kiitos toimittajien, kaikkien kirjoitta-
jien ja heidän työnantajiensa, kirja saatiin 
valmiiksi. Siihen on koottu asiantuntijoiden 
ajatuksia Suomen itsenäisen historian mer-
kittävimmästä hallinnon uudistuksesta, joka 
koskee paikallisen hallinnan tapojen ja muo-
tojen muutosta. 
 Näin monipuolista ja punnittua pohdin-
taa Suomen kuntien tulevaisuudesta ei muilla 
menetelmillä ole toistaiseksi koottu. Ajatteli-
joiden joukkoon voi liittyä tarttumalla Tule-
vaisuuden kunta -kirjaan. Siitä inspiroitunee-
na voi jatkaa omaa matkaa niin ajattelijana 
kuin uuden kunnan aktiivisena tekijänä.

Tulevaisuuden kunta -kirja on julkaistu maa-
liskuussa 2017 kuntaliiton Acta-sarjassa ja se 
on ladattavissa kokonaisuudessaan vapaasti 
pdf-versiona ositteesta: http://shop.kunnat.
net/product_details.php?p=3325

Teksti Torsti Hyyryläinen | Kuva Sirpa Piskonen
Teksti ja kuva Leena Viitaharju 

Määrärahojen niukkuus hidastaa 
luomun lisääntymistä kuntakeittiössä

Suomessa käytetään vuosittain noin 350 miljoonaa euroa kunnallisiin 
elintarvikehankintoihin. Tuosta summasta muutama prosentti käytetään 
luomutuotteisiin. Kuntapäättäjille tehdyn kyselyn vastaajista (n=276) 
suuri osa piti luomua hyvänä vaihtoehtona julkisiin keittiöihin, mutta 
budjettipaineet ovat kunnissa kovat ja hankinnat kohdistuvat usein ta-
vanomaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin. Kotimaisuus on usein ensisi-
jainen hankintakriteeri elintarvikehankinnoissa, mutta Suomesta löytyy 
kuntia, joissa myös luomu on kirjattu hankintastrategiaan. Nopeimmin 
luomu on kuntakeittiöissä lisääntynyt mm. vihannesten ja puurohiuta-
leiden tuoteryhmissä.
 Kuntamarkkinoinnissa luomulla koettiin olevan jonkin verran posi-
tiivista merkitystä kunnan imagon rakentajana. Erityisesti päiväkotien ja 
koulujen käyttämillä luomutuotteilla uskottiin olevan merkitystä uusien 
asukkaiden houkuttelemisessa kuntaan. Osa vastaajista kuitenkin koki, 
että ero kotimaisen tavanomaisen tuotannon ja luomun välillä on niin 
pieni, että luomun käyttö ei tuo juuri lisäarvoa kunnan imagoon.
 Vaikka kuntapäättäjät suhtautuvat yleensä luomuun melko positii-
visesti, luomutuotteiden alhainen jalostusaste koettiin ongelmalliseksi. 
Nykyaikaiset ammattikeittiöt tarvitsevat pitkälle jalostettuja tuotteita. 
Siten luomuvalikoimien laajuus ja sopivuus julkiselle sektorille tulevat 
ratkaisemaan tulevaisuudessa hinnan ohella, miten nopeasti luomutuot-
teet kuntasektorilla lisääntyvät.

Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon lisääminen -hank-
keessa selvitettiin luomutuotannon aluetaloudellisia vaikutuksia vuosina 
2014 ja 2020. Vaikuttavuusarvioinnin tueksi toteutettiin valtakunnalliset 
kyselyt sekä luomutuottajille että kuntapäättäjille. Hankkeen päärahoit-
taja oli Maa- ja metsätalousministeriö.

mukaan ajatuksiani niin nykyisyydestä kuin 
tulevastakin. En kiistä näiden menetelmien 
arvoa. Perinteinen tapa joukkoistaa, eli tuot-
taa yhteistä ymmärrystä hajautetulla toimin-
tatavalla, on koota ihmiset kirjoittamaan yh-
teisjulkaisua.
 Kutsutaan joukko asiantuntijoita ajatte-
lemaan rajattua aihetta omasta näkökulmas-
taan sekä kirjoittamaan nämä ajatukset loo-
gisesti paperille. Näin toimi professori Arto 

– Näin monipuolista ja punnittua pohdintaa Suomen kuntien tulevaisuudesta ei muilla menetelmillä 
ole toistaiseksi koottu, tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen sanoo esitellessään tuoretta Tulevaisuu-
den kunta -kirjaa.

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3325
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3325
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Voiko kunta 
kuolla?

Makupaloja tiedejulkaisuista

Sosiaalisen hyväksyttävyyden 
rakentaminen yhteismetsäomistajuudelle

Metsänomistajakunta muuttuu Suomessa 
kiihtyvää vauhtia. Maanviljelijä-metsän-
omistajien määrä vähenee ja yhä suurempi 
osa metsänomistajista ei ole taloudellisesti 
riippuvainen metsistään. Samalla metsä-
omistusten keskikoko pienenee, etäomistus 
kasvaa, eivätkä omistajat välttämättä pysty 
hoitamaan metsiään itse. Muutokset ovat 
tuoneet mukanaan uhan metsänomistajien 
passivoitumisesta, mikä voi johtaa metsäre-
surssin hyödyntämättä jättämiseen. 
 Passiivisuuskehityksen välttämiseksi 
on luotu erilaisia poliittisia työkaluja, joista 
yhteismetsä on yksi. Yhteismetsä on metsän-
omistajien yhdessä omistama alue, jota yh-
teismetsälain ohjaamana käytetään kestävän 
metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsä-
konsepti vaikuttaa yksityisen omistajuuden 
keskeisiin arvoihin vähentämällä omistajien 
mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä päätöksiä 
metsänsä käytöstä. Tästä johtuen yhteis-
metsään perustuva metsänomistajuus on 
herättänyt myös ennakkoluuloja.
 Yhteismetsäkonseptin leviäminen 
edellyttää, että metsänomistajat kokevat sen 

sosiaalisesti hyväksyttäväksi eli legitiimiksi 
metsänomistajuuden muodoksi. Ruralia-
instituutissa selvitettiin yhteismetsiin liitty-
vää legitimaatioprosessia tarkastelemalla sitä, 
millaisia legitimaatiostrategioita metsänomis-
tajat käyttävät oikeuttaessaan päätöksensä 
liittyä yhteismetsään. Tutkimuksessa haas-
tateltiin 20 yhteismetsäosakkaaksi liittynyttä 
metsänomistajaa. Tulokset osoittavat, miten 
institutionaaliset muutokset metsänomista-
juudessa johtavat moraalisiin, rationaalisiin ja 
auktorisaatioon liittyvien legitimaatiostrate-
gioiden käyttöön, samalla uudistaen metsän-
omistajan identiteettiä. Yhteismetsiä ei siten 
voi markkinoida pelkästään taloudellisilla 
tekijöillä vaan omistukseen liittyvät moraa-
liset seikat on myös huomioitava pohdittaessa 
konseptin käyttöönottoa ja leviämistä.

Lisätietoja artikkelissa: 
Lähdesmäki, M., Matilainen, A. & Siltaoja, M. 
(2016). Legitimating institutional choices in 
the forest ownership - Building acceptability 
for jointly-owned forests. European Journal 
of Forest Research, 135(6), 1055-1069.

Alueiden tutkimuksessa kiinnostus on 
usein kohdistunut uusien alueiden synty-
miseen tai tarkoitukselliseen muodostami-
seen. Viime aikoina myös ajallisen kaaren 
toinen pää on alkanut herättää kiinnostusta: 
miten alueet kuolevat tai katoavat? Ruralia-
instituutissa on tutkittu vuosien ajan kunta-
liitoksia, mm. laajojen etnografisten aineis-
tojen pohjalta Nurmon osuutta Seinäjoen 
monikuntaliitoksessa. Näiden aineistojen 
valossa on ilmeistä, että alueen häviämi-
nen on pitkällinen ajallinen prosessi. Hal-
linnollista päätöstä seuraa vuosikymmen-
ten ja jopa satojen vuosien instituutioiden 
purkautumisprosessi. On jopa mahdollista, 
että alue ei hallinnollisesta päätöksestä huo-
limatta lainkaan katoa tai se saattaa joiltain 
osin jopa vahvistua. 

Lisätietoja artikkelissa:
Kaj Zimmerbauer, Sulevi Riukulehto ja 
Timo Suutari (2017). ”Killing the regional 
Leviathan. Discussing deinstitutional-
ization and stickiness of regions” Inter-
national Journal of Urban and Regional 
Research 2017. 

Maatalousosuuskunta Legnaia 
painottaa vastuullisuutta
Taimikasvatusta viljelijöitä varten
Osuuskunnan johtaja Pinferin mukaan Leg-
naian tarkoituksena on hyödyttää viljelijäjä-
seniään ja antaa heille takaisin paras tuotto.
 –  Tämä tuotto kuitenkaan ole paljoa, eikä 
sillä voi rikastua. Osuuskunnan tavoitteena 
on vain mahdollistaa viljelijöilleen parempi 
elämä ja antaa heille mahdollisuus jatkaa 
työtään, Carlo Pinfer huomauttaa.
 Puutarha- ja elintarvikemyynnin lisäksi 
Legnaia kasvattaa pääasiallisesti viljelijöi-
tään varten mm. sipuleiden, tomaattien, 
kaalien sekä muiden hyötykasvien taimia, 
joita voidaan kasvattaa niin kevät- kuin ke-
säkaudella. Jokaisen vuoden loppupuolella 
suunnilleen lokakuussa osuuskunta tekee 
kysyntäennusteen, sillä heillä on paljon in-
formaatiota aikaisemmilta vuosilta. Tämän 
jälkeen osuuskunta tekee jokaisen viljeli-
jänsä kanssa kasvatussuunnitelman, jotta 
ylituotannolta vältyttäisiin. Tavoitteena on 
optimaalinen tuotantomäärä oikeaan aikaan. 
Tällä tavoin Legnaia pyrkii antamaan viljeli-
jälleen parhaan mahdollisen tuoton.

Osuuskunnan filosofian viestiminen 
kuluttajille
Vaikka johtaja korostikin viljelijöidensä etua, 
hän ymmärsi myös kuluttajien tärkeyden pai-
kallisen osuuskunnan elinvoimaisuudelle. 
Pinferin mukaan osuuskunta pyrkii välittä-

Legnaia on Italian Firenzessä sijait-
seva vuonna 1903 perustettu maa-
talousosuuskunta. Se on paikallinen 
toimija, jonka lippulaivamyymälästä 
löytyy puutarha- ja elintarvikekauppa 
sekä taimikasvatusta. Johtaja Carlo 
Pinferi syvensi osuuskuntansa toimin-
taa ja vei tutustumaan osuuskunnan 
taimituotantoon vieraillessani kan-
sainvälisen MADIE-projektin mukana 
Legnaiassa.

Teksti ja kuvat Essi Frondelius

Legnaian myymälässä Riccardo Trallori havainnollistaa, kuinka kuluttaja näkee hedelmä- ja vi-
hannesosastolla, mistä tuote tulee ja kuka sen tuottaa.

Osuuskunta myy jonkin verran taimia kuluttajille, mutta pääasiallisesti taimituotantoa tehdään 
jäsenviljelijöitä varten.

mään kuluttajille yrityksen filosofiaa, jota hän 
kuvailee seuraavasti:
 – Jos he kuluttavat yhden euron täällä 
tämä euro pysyy täällä. Se ei mene muualle. Se 
pysyy täällä Firenzessä, koska me annamme 
tämän euron viljelijälle, jotta hän voi tehdä 
uutta tuotantoa. Ehkä jo ensi vuonna tästä 
kulutetusta eurosta tulee 1.1 euroa.
 Pinferin mukaan Legnaia haluaa viestiä 
kuluttajille, että se on vastuullinen toimija, 
jonka tuotteista suuri osa tulee osuuskunnan 

omilta viljelijöiltä. Hän kertoo Legnaian anta-
van kuluttajille sadan prosentin tuoteturval-
lisuustakuun. Vaikka kaikki kuluttajat eivät 
ajattele pitkällä tähtäimellä, Pinferi uskoo, 
että ihmisten asenteet tulevat muuttumaan 
ja he alkavat lukemaan tarkemmin ruuan 
etiketin tiedot. 
 – Suurin osa ihmisistä ei ajattele ostaes-
saan sitä, mitä he ostavat. Mutta usko minua, 
yhä suurempi osa ihmisistä nykyisin ajattelee 
sitä, mitä he ostavat.

Luomukuluttamisen sosiaalinen signaali
lutuksen maineellinen signaaliarvo on yleensä 
olemukseltaan positiivista – luomun suosijat 
(verrattuna tavanomaisten elintarvikkeiden 
suosijoihin) miellettiin usein epäitsekkäiksi, 
mukaviksi, rehelliseksi ja muista välittäviksi 
– ei asia kuitenkaan ole näin kaikkialla. 
	 Esimerkiksi siinä missä luomun suosija-
na näyttäytyneeseen mieheen suhtauduttiin 
pääkaupunkiseudulla toteutetussa kyselyssä 
erittäin positiivisesti, olivat vastaavan kyse-
lyn tulokset käytännössä päinvastaiset Etelä-
Pohjanmaan maaseudulla. Sama ero säilyi 
myös kuvitteellisessa hyväntekeväisyys-
lahjoitustehtävässä; Helsingin keskustassa 
paidassaan luomulogoa kantavalle miehelle 
oltiin halukkaita antamaan enemmän SPR 
-lahjoituksia kun taas Etelä-Pohjanmaan 
maaseudulla luomulogo veti kukkaron nyöriä 
tiukemmalle. Tuloksia tulkitaan luomun taus-
talla olevan ’arvomaailman’ kytkeytymisenä 

Vaikka sosiaalisten ’maineviestien’ lähettämi-
nen ja kestävät kulutusvalinnat kuulostavat 
äkkiseltään hiukan huonosti yhteensopivilta, 
viimeaikainen tutkimus on tunnistanut link-
kejä niiden väliltä; esimerkiksi suhteellisen 
hintavien hybridiautojen ostosyiden on usein 
osoitettu olevan myös maineellisia. 
 Suomen Akatemian rahoittamassa 
MainGreen-hankkeessa on pyritty selvittä-
mään useiden kokeellisten tutkimusten avul-
la, kytkeytyykö myös luomuruokiin vastaa-
vanlaista mainesymboliikkaa, ja jos kytkey-
tyy, millaista se olemukseltaan on. Ruralia-
instituutin lisäksi mukana hankkeessa ovat 
Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikkö ja 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.
 
Signaaliarvo ei ole kaikkialla 
samanlaista
Eräs mielenkiintoisimmista hankkeessa teh-
dyistä löydöksistä oli se, että vaikka luomuku-

kaupunkeihin sekä miehille evoluution myötä 
kehittyneellä kyvyllä nopeasti tulkita muita 
ihmisiä ’meihin’ ja ’muihin’.  
  Luomua tunnetusti suositaan neljästä 
syystä: terveellisyys, herkullisuus, ympä-
ristön suojelu ja eläinten hyvinvointi. Oman 
identiteetin signaloiminen on uusi näkökulma 
ja lisää ymmärrystä siitä, miten luomutuottei-
den suosiota voitaisiin myös markkinoinnin 
keinoin lisätä.

Lisätietoja artikkelissa: 
Puska Petteri, Kurki Sami, Lähdesmäki Mer-
ja, Siltaoja Marjo & Luomala Harri. (2016). 
Male-male status signaling through favoring 
organic foods: Is the signaler perceived and 
treated as a friend or a foe? Psychology & Mar-
keting, 28 (8), 843-855.
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EU haluaa profiloitua laatuelintarvikkeiden 
tuottaja-alueena globaaleilla markkinoilla

DOOR-tietokantaa tarkastellessa syntyy 
vaikutelma, että Pohjoismaissa ja muissakin 
Euroopan pohjoisosan maissa, kuten Saksa, 
Hollanti ja Belgia, järjestelmästä on sytytty 
hitaasti Etelä-Euroopan maihin verrattuna. 
Syynä on ehkä se, että nimiväärennöksiä tai 
muita alkuperää hämärtäviä väärennöksiä ei 
juuri näillä kulmilla ole tehtailtu. Emme ole 
myöskään yhtä tunnettu ruokamaa kuin Italia 
tai Ranska. Ranskalaisyrityksen ei koskaan 
tarvitse aloittaa markkinointitapahtumaa 
kertomalla, missä Ranska sijaitsee. Kannat-
taisikin hakea yhteistyökumppaneita suo-
malaisille nimisuojatuotteille jo valmiiksi 
tunnetuista Euroopan maista ja premium-
tuotteista. Siten saataisiin jo olemassa oleva 
osaaminen ja kontaktit nopeimmin käyttöön. 
Tämä edellyttää kykyä toimia yhdessä, pysyä 
sovituissa laatukriteereissä ja pitää laatu kor-
keana.

Linkkejä
	aitojamakuja.fi: http://www.aitojamaku-

ja.fi/nimisuoja.php

	DOOR-tietokanta: http://ec.europa.
eu/agriculture/quality/door/list.
html?locale=fi

	Nimisuojatut väkevät alkoholituotteet, 
E-Spirits-Drinks -tietokanta: http://
ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.
cfm?event=printIndication

	Nimisuojatut viinit, E-Bacchus -tieto-
kanta: http://ec.europa.eu/agriculture/
markets/wine/e-bacchus/

Teksti ja kuva Marjo Särkkä-Tirkkonen

Euroopan unionilla on olemassa valmis laa-
tujärjestelmä eurooppalaisille laatuelintar-
vikkeille ja alkoholijuomille. Ns. nimisuoja-
järjestelmä koostuu neljästä eri suojausjärjes-
telmästä, joihin kuuluu Euroopassa yhteensä 
lähes 3500 tuotetta:
- maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa on 

lähes 1400 tuotetta,
- väkevissä alkoholijuomissa n. 350,
- viineissä n. 1750 ja 
- maustetuissa viinituotteissa viisi eri tuo-

tetta.

Myös ns. kolmannet maat ovat alkaneet hakea 
tuotteita ko. laatujärjestelmään. Esimerkiksi 
Kiinalla on maataloustuotteiden ja elintarvik-
keiden suojausjärjestelmässä jo 10 tuotetta, 
Thaimaalla neljä tuotetta ja Norjalla yksi. Ni-
misuojaus on tavaramerkkien tavoin immate-
riaalioikeuksia suojaava väline ja järjestelmä, 
mutta tavaramerkeistä poiketen se on heti 
voimassa kaikissa EU-maissa ja sopimuksin 
myös kolmansissa maissa.

Erilaistamiskeino
Nimisuojaus on yksi keino erilaistaa elintar-
vikkeita ja myös keino pyrkiä saamaan Suo-
messa tuotettujen elintarvikkeiden lisäarvo 
jäämään Suomeen. Suomalaisilla elintarvik-
keilla on kansainvälistymisen kannalta hyvä 
pohja ns. luottamustarinoille, sillä elintar-
viketuotanto on valvottua pellolta pöytään, 
teollisuuden käytettävissä on runsain mitoin 
puhdasta vettä ja esim. kylmä ilmasto vähen-
tää torjunta-aineiden tarvetta. Suomalaiset 
hyvät käytännöt voidaan tehdä kuluttajille 
näkyväksi nimisuojajärjestelmän kautta ja 
saada niille lisäarvoa. Nimisuojatuotteet 
soveltuvatkin erinomaisesti markkinoita-
vaksi tarinallistamisen keinoin, koska nimi-
suojamerkinnän saanti perustuu tuotteen 
uniikkiin ja yksilölliseen tarinaan tuotteen 
taustalla. Tuotteen ainutlaatuisuus voi pe-
rustua raaka-aineeseen, maantieteelliseen 
alueeseen, tieto-taitoon, tuotantotapaan tai 
reseptiikkaan.
 Pohjoisen sijaintinsa takia Suomella olisi 
monien tuotteiden osalta olemassa ensitoimi-
jan mahdollisuus, sillä nimisuojatut maatalo-
ustuotteet ja elintarvikkeet listaavasta DOOR-
tietokannasta ei löydy toistaiseksi esimerkiksi 
metsämarjoja ja muutoinkin luonnontuotteita 
on vähän. Suomi ja/tai Pohjoismaat voisivat-
kin profiloitua nimisuojajärjestelmän kautta 

Nimiä voidaan suojata alkuperänimityksinä (SAN), maantieteellisinä merkintöinä 

(SMM) tai aitoina, perinteisinä tuotteina (APT). Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 

suojauksen tavoitteena on edistää monipuolista maataloustuotantoa, suojata tuotenimiä 

väärinkäytöltä ja jäljittelyltä sekä antaa kuluttajille tietoa tuotteen erikoisluonteesta (EU 

1151/2012). 

Suomella on tällä hetkellä EU:n nimisuojajärjestelmässä maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden osalta 10 tuotetta liha-, kala-, leipomo- ja kasvistuoteryhmissä:

 Lapin Puikula (SAN)

 Lapin Poron liha (SAN)

 Lapin Poron kuivaliha (SAN)

 Lapin Poron kylmäsavuliha (SAN)

 Kitkan viisas (SAN)

 Kainuun Rönttönen (SMM)

 Puruveden muikku (SMM)

 Sahti (APT)

 Kalakukko (APT)

 Karjalanpiirakka (APT).

Lisäksi Suomella on väkevien alkoholituotteiden nimisuojajärjestelmässä ((EY) N:o 

110/2008) suojattu maantieteellisenä merkintänä (SMM) kaksi tuotetta:

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/

Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur sekä Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka 

of Finland. 

laadukkaiden pohjoisten tuotteiden alueena 
maailmassa. Tällä hetkellä pisimmällä on 
saunapalvikinkun nimisuojahakemus ”Sau-
napalvikinkku, tehty perinteiseen tapaan”, 
joka on kansallisessa vastaväitemenettelyssä. 
Lisäksi ovat valtakunnalliset ryhmät pohti-
massa nimisuojausta koskien ”Suomalaista 
kauraa”. Myös metsämarjat, kuten mustikka, 
ovat pohdinnan alaisena.

Punainen lanka yli toimialojen 
ja maan rajojen tapahtuvalle 
yhteistyölle
Nimisuojausta ei voi hakea yksi yksittäinen 
taho, vaan tarvitaan hakijaryhmittymä. Li-
säksi nimisuojajärjestelmään on sisäänra-
kennettuna avoin hyödynnettävyys eli kuka 
tahansa, joka täyttää hakemuseritelmän kri-
teerit, voi myöhemmässä vaiheessa liittyä te-
kemään kyseistä tuotetta. Nimisuojatuotetta 
voi hyödyntää monet muutkin paikalliset toi-
mijat kuin itse tuotetta valmistavat yritykset 
(ravintolat, agroturismi, kulttuuriaktiviteetit 
jne.). Nimisuojauksen myötä voi siis syntyä ns. 
spill over-efekti, joka edistää yli toimialojen 
rajojen syntyvää yhteistyötä sekä paikallis-
taloutta.

Vuonna 2013 EU:iin liittynyt Kroatia on läh-
tenyt vauhdilla viemään perinteisiä tuottei-
taan nimisuojajärjestelmään. Suojauksen on 
saanut 15 tuotetta, 3 on rekisteröimistä vailla 
ja 4 uutta hakemusta on jätetty. Eli pian tuot-
teita on yli kaksinkertainen määrä vuodesta 
1995 EU:ssa olleeseen Suomeen verrattuna. 
Kuvassa v. 2016 suojauksen saanut ilmakui-
vattu kinkku Dalmatinski Prsut (SMM).

Suojattu alkuperänimi-
tys (SAN)
Skyddad ursprungsbe-
teckning (SUB)
Protected Designation 
of Origin (PDO)

Suojattu maantieteelli-
nen merkintä (SMM)
Skyddad geografisk be-
teckning (SGB)
Protected Geographic 
Indication (PGI)

Aito perinteinen tuote 
(APT)
Garanterad traditionell 
specialitet (GTS)
Traditional Speciality 
Guaranteed (TSG)

Merkit SAN, SMM ja ATP ja selitykset

Laatumerkeistä lisäarvoa 
Green Care -palveluihin
Kuka ostaisi palveluitani perustaessani yrityksen, jonka palvelupaketit pohjautui-
sivat luontoon tai maatilaympäristössä tapahtuvaan kuntouttavaan tai voimaan-
nuttavaan toimintaan? Onko minulla aina oltava mukana Green Careen liittyvä 
erillinen kansio luotettavina pidetyistä hyvistä tutkimustuloksista kohdatessani 
uusia asiakkaita? Onko helpompaa osoittaa myytävän palvelun hyvinvointivai-
kutukset kokemuksellisuuden kautta? Miten osoitan, että palveluitani ostamalla 
asiakas paitsi hyötyy myös säästää mahdollisesti jossain muussa asiassa? Miten 
myydä Green Carea?

Ruralia-instituutin hallinnoima Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjan-
maalla -hanke (www.gcfinland.fi/GreenCareEP) pyrkii kannustamaan Green 
Care -yrittäjyyttä suunnittelevia toteuttamaan haaveensa. Tarvitsemmekin 
enemmän yrittäjäesimerkkejä, jotta ala vakiinnuttaisi asemaansa osana Etelä-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointi-, virkistys ja kasvatuspalveluita. 
Hankkeen työpajoissa on harjoiteltu mm. myyntipuheen pitämistä asiantunti-
joille. Oman yritystoiminnan palveluita markkinoitaessa nouseekin esille paitsi 
yrittäjän persoona ja ammattimaisuus myös toiminnan laatu. 

Green Care uutuutena on, että lisäarvoa palveluille voi saada nyt laatumerkeil-
lä. Pitkään alan edistämistyötä tehneen yhdistyksen Green Care Finland ry:n 
kautta on mahdollista hakea joko LuontoVoima ja/tai LuontoHoiva -laa-
tumerkkiä, joka osoittaa ostajalle palveluntarjoajan ammattimaisuuden ja 
sitoutuneisuuden Green Careen.

Green Care -yritystä perustettaessa, tukeutumalla kunnolliseen liiketoiminta-
suunnitelmaan, kehittämällä oman tuotekonseptin, maustamalla sitä omalla per-
soonalla ja tarinalla, osoittamalla palveluiden mitattavat ja ei mitattavat hyödyt 
sekä ottamalla jo alussa digitaaliset markkinointikeinot osaksi liiketoimintaa, 
olen jo hyvässä vauhdissa. Jos vielä täytän laatumerkkien kriteerit tai olen lähellä 
niitä, olen jo askeleen edellä muita!

http://gcfinland.fi/laatumerkkiesite/

Teksti ja kuva Maarit Aho
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CERERE-HANKE ALKAA!

CERERE project starts!  
Ruralia Institute is one of 13 European 
partners – universities, research organ-
izations and professional associations – 
which promote sustainable cereal chain 
in the Horizon 2020 project CERERE 
(CEreal REnaissance in Rural Europe: 
embedding diversity in organic and 
low-input agriculture, 20172019). The 
project, coordinated by the University 
of Reading, addresses the long-term 
issue of genetic erosion of agricultural 
plants. Particularly the cultivation of 
landraces, old varieties and their (het-
erogeneous) populations of wheat, rye, 
barley and oats are in the project’s focus. 
As today’s seed market is controlled by 

strict European legal procedures as well 
as socio-economic arrangements en-
tailing global grain trade and powerful 
processors as well as retail chains, the 
tensions with bottom-up innovations 
in ‘ancient grain’ chains are inevitable. 
The aim of CERERE is to find ways 
for more local and organic ‘living food 
systems’ from plough to plate with rele-
vant stakeholders across Europe. Thus, 
CERERE project can support the inno-
vative approaches yielding healthy, en-
vironmentally friendly and interesting 
cereal products in the market to benefit 
the European cereal chain.
Read more: www.helsinki.fi/ruralia 

Teksti Minna Mikkola  | Kuva Nina Harjunpää

Suomi edustaa pohjoista Eurooppaa ja sen 
sosio-ekonomisia ja ekologisia erityispiir-
teitä Ruralia-instituutin uudessa Horisontti 
2020 -hankkeessa, jossa muutoin on vahva 
etelä- ja keski-eurooppalainen leima. Hank-
keena Viljojen uusi tuleminen Euroopassa: 
monimuotoisuuden tukeminen luomu- ja 
ekstensiivisissä ruokajärjestelmissä (CEreal 
REnaissance in Rural Europe: embedding di-
versity in organic and low-input agriculture, 
CERERE) on tutkijoiden ja käytännön toimi-
joiden monivuotisen kansainvälisen verkot-
tumisen tulosta. 
 CERERE-hankkeeseen 20172019 osallis-
tuvat The University of Reading (koordinaat-
tori), The University of Florence, Rete Semi 
Rurali, Réseau Semences Paysannes, Insti-
tut National de la Recherche Agronomique 
(INRA), The University of Helsinki, The Irish 
Agriculture and Food Development Authori-
ty, Red Andaluza de Semillas, Formica Blue, 
Organic Research Centre, SEGES P/S, Institut 
Technique de l’Agriculture Biologique ja The 
University of Debreceni.
 CERERE-hanke on tyypiltään koordinaa-
tio- ja tukitoiminto (Coordination and Sup-
port Action, CSA), jonka ensisijainen tavoite 
on alkuperäisviljaketjun vahvistaminen tut-
kimuksen ja käytännön yhteistyöllä; Ruralia-
instituutin osallistuminen painottunee koti-
maassa käytäntöön ja hankekokonaisuudessa 
yhteiskunnalliseen tutkimukseen. Hanke 
koskee Euroopalle tärkeitä alkuperäisviljoja, 
kuten vehnää, ruista, kauraa, ohraa ja tattaria. 
Alkuperäisviljoilla (maatiaiskantoja, vanhoja 
kauppalajikkeita tai niiden muuntuneita kan-
toja) katsotaan olevan suuri merkitys lähiluo-
muviljaketjujen nousulle ja siten maaseudun 
sosio-ekonomiselle kehitykselle, terveellisen 
ravinnon markkinoinnille sekä geneettisen 
eroosion torjunnalle ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiselle.
 CERERE-hankkeella on lähtökohtaises-
ti myös poliittisia tavoitteita, koska viljelijän 
ja jalostajan oikeuksiin kiinnittyy paljon 
taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ekologi-
sia kysymyksiä. Nämä ovat par’aikaa laajan 
keskustelun alaisia. Taustalla on komission 
pitkäaikainen ja kiistainen pyrkimys uudistaa 
eurooppalaista siemen- ja lisäysaineistoa kos-
kevaa lainsäädäntöä, joka nykyisin hajautuu 
12:een eri direktiiviin. 
 CERERE-hanke korostaa luomuviljelyn 
(ja muun alhaisia tuotantopanoksia hyödyn-
tävän viljelyn) tarvitsemien viljakasvien sie-

menten nykyistä parempaa saatavuutta. Luo-
muviljaketjuihin soveltuvat parhaiten viljat, 
joilla on laaja juuristo ravinteiden tehokasta 
ottamista varten sekä tuholaisten ja vaihtele-
vien sääolojen paineessa luotettava, joskaan 
ei kovin korkea satotaso. Tavanomaiset viljat 
jalostetaan ymmärrettävästi erittäin satoisik-
si ja samalla niiden sato riippuu lannoitteiden 
ja torjunta-aineiden käytöstä. Alkuperäisvil-
joilla on lisäksi usein korkea proteiinipitoisuus 
ja ne voivat sopia henkilöille, joilla on ärtyvä 
suoli -oireyhtymä.
 CERERE-hankkeen tavoitteena on ym-
märtää suomalaisten tuottajien ja harrasta-
jien toimintaa alkuperäisviljojen viljelijöinä 

ja muutoksen ajajina sekä koko alkuperäisvil-
jaketjun rakentumista suomalaisen lainsää-
dännön ja markkinoiden kentässä. Tavoite on 
tärkeä kestävän viljaketjun edistämisessä ja 
alkuperäiskasvien monimuotoisuuden säilyt-
tämisessä nimenomaan viljelyn eikä geeni-
pankkien avulla.
 Alkuperäisviljaketjujen toimijoilla on 
myös taloudellisia tavoitteita. Etenkin Keski- 
ja Etelä-Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa 
näiden viljojen innovatiivinen nousu näkyy 
lähituotteiden markkinoilla. Suomessa sa-
mantapainen kehitys suomalaisen ruoka-
kulttuurin kehittämisessä näyttää olevan 
’oven edessä’. 

Teksti ja kuva Manu Rantanen

Ruralia-instituutti ja Mikkelin elinkeinoyh-
tiö Miksei Oy ovat viime aikoina tiivistäneet 
yhteistyötään Mikkelin seudun vapaa-ajan 
asumisen kehittämisessä. Tähän mennessä 
sen tuloksena on julkaistu raportti Kehit-
tämiskohteena vapaa-ajan asuminen 
– Kansainvälinen näkökulma (Manu 
Rantanen, www.helsinki.fi/ruralia/jul-
kaisut/pdf/Raportteja160.pdf), viritetty 
yhteistyötä pohjoismaisten vapaa-ajan asu-
misen ykkösalueiksi tähtäävien paikkakun-
tien kanssa ja järjestetty kansainvälistä va-

Oppia aluevaikuttamisesta

Tutkimusnäkökulma 
tukee Mikkelin seutua 
kestävän vapaa-ajan 
asumisen mallialueeksi

paa-ajan asumista hallinnan kysymyksenä 
käsittelevä seminaari.
  Kansainvälinen näkökulma laa-
jentaa perspektiiviä; Mikkelin seutu on 
mökkeilyalueena ainutlaatuinen. Laajalle 
vesistöiselle alueelle levittäytyvä, maaseutu-
asutuksen rinnalla sijaitseva mökkeilyalue, 
ei ole yleinen maailmalla. Vapaa-ajan asu-
misen kehitys onkin alueen tulevaisuuteen 
merkittävästi vaikuttava tekijä.
 Huomioimalla vapaa-ajan asuminen 
kokonaisvaltaisesti, voidaan päästä sekä 

mökkiläisiä että aluekehitystä hyödyttävään 
vuorovaikutukseen. Kestävään sosiaaliseen 
ja taloudelliseen kehitykseen tarvitaan kui-
tenkin prosessia, jossa eri toimijoiden osaa-
mis- ja verkostoresursseja kohdennetaan yh-
teisten tavoitteiden taakse. Tutkimuksellinen 
näkökulma avaa uusia mahdollisuuksia, joita 
vapaa-ajan asumisesta voi paikalliskehityk-
selle koitua. Mikkelin seudusta on mahdol-
lista tulla vapaa-ajan asumisen mallialue. Se 
edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä, laajan 
toimijajoukon välistä yhteistyötä.

Etelä-Savossa on käynnistynyt ajankohtai-
nen, maaseutualueiden asukasosallistumi-
seen ja vaikutusmahdollisuuksiin pureu-
tuva Oppia aluevaikuttamisesta -hanke. 
Hankkeessa tuotetaan tietoa ja edistetään 
paikalliseen osallistumiseen ja vaikuttami-
seen liittyvää osaamista ja toimintatapoja. 
Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti niin 
sanottujen aluejohtokuntien toiminnasta 
saadut kokemukset. Tällaisia on toiminut 
Etelä-Savossa vuosina 2013–2017 yhteensä 
seitsemän, kolme Savonlinnassa ja neljä Mik-
kelissä. Aluejohtokuntien avustustoimintaa 
verrataan myös Leader-ryhmien vastaavaan 
toimintaan. Hankkeen tiedonvälitys- ja ke-
hittämisosassa lisätään yhteisöjen, yrittäjien 

ja asukkaiden tietämystä, osaamista ja val-
miuksia osallistumisessa ja paikallisvaikut-
tamisessa myös varsinaisia tutkimusalueita 
laajemmin. Hanke toteuttaa osaltaan Etelä-
Savon maaseutusuunnitelman tavoitetta 
parantaa maaseutualueiden asukkaiden 
osallistumista, osallisuutta ja sitä kautta 
maakunnan kaikkien väestöryhmien hy-
vinvointia. Hanke on saanut myönteisen 
Etelä-Savon ELY-keskukselta toteutettavaksi 
1.4.2017.–28.2.2018 osana Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Päivi Pylkkänen, 
paivi.pylkkanen@helsinki.fi, p. 044-3366919

Tähän, jos saisi jonkun 
kivan pikku tiedon, kun ei 
viitsisi netiosoitteitakaan 
laittaa

OTE-verkosto
Huhtikuun alussa alkaneessa Osaa-
minen ja työllisyys -verkostohank-
keessa (OTE-verkosto) keskitytään 
maaseudun osaamisen vahvistami-
seen ja toimintaympäristön kehittä-
miseen lisäämällä maaseudun elin-
voimaisuutta, työllisyyttä ja yritys-
ten kilpailukykyä. Erityistä huomi-
ota kiinnitetään työn ja työllisyyden 
uusiin muotoihin ja maahanmuut-
tajien tarjoamaan työvoimapotenti-
aaliin. Ruralia-instituutti toteuttaa 
OTE-verkoston yhteistyössä Turun 
yliopiston Brahea-keskuksen sekä 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa. Hanke päättyy 30.3.2020.

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Juha Rutanen, 
juha.rutanen@helsinki.fi, 
p. 050-4151160
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Sari Iivonen, Pirjo Kivijärvi and Terhi Suojala-Ahlfors. Characteristics of 
various catch crops in the organic vegetable prodution in northern 
climate conditions – Results from an on-farm study. Reports 165. 25 
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SÄHKÖINEN RURALIA-LEHTI

Mikäli haluat sähköisen lehden tilaajaksi tai haluat poistua postituslistalta, 
niin voit ilmoittaa siitä osoitteella: ruralia-tiedotus@helsinki.fi. Ohjeet 
löytyvät myös Ruralia-instituutin nettisivulta: www.helsinki.fi/ruralia. 
Samasta osoitteesta löytyvät myös kaikki Ruralia-lehden aiemmin il-
mestyneet numerot sähköisessä muodossa.

HELSINGIN YLIOPISTO 
RURALIA-INSTITUUTTI
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen  
tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos.  

Lönnrotinkatu 7 Kampusranta 9 C
50100 MIKKELI 60320 SEINÄJOKI

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

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