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Maaseutututkijatapaaminen

Maaseutututkimuksen tila
Kalajoki
22.–23.8.2013

J

ärjestyksessään 21. valtakunnallinen maaseutututkijatapaaminen järjestetään 22.–23.8.2013
Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla. Tapaamispaikkana on Kylpylähotelli Sani.

Vuoden 2013 tapaamisen teemana
Maaseutututkimuksen tila
Maaseudun uusi aika -yhdistyksen kuluvan vuoden
teemana on ”Maaseutututkimuksen tila”. Mutta mitä maaseutututkimus oikeastaan tarkoittaa? Maaseutututkimus ei ole yksiselitteinen tieteenala, vaan
monitieteinen kokonaisuus lukuisine lähestymistapoineen ja menetelmineen. Yhtenä tutkijatapaamisen tavoitteena on keskustella erilaisista näkemyksistä ja maaseutututkimuksen tulokulmista.
Viimeaikaisissa keskusteluissa maaseutututkimusta on lähestytty ainakin kahdenlaisesta näkökulmasta. Ensimmäisen mukaan maaseutututkimusta on kaikki tutkimus, joka kohdistuu maaseutuun, sen asukkaisiin ja ilmiöihin. Tutkimuksen
tekijän ei kuitenkaan tarvitse välttämättä asettaa
itseään maaseutututkimuksen kentälle saatikka
avata ja kuvata tutkimusaluettansa, maaseutua. Se
voi toimia taustalla tapahtumien näyttämönä ja
temmellyskenttänä.
Toisen näkemyksen mukaan maaseutututki-

muksen kohde on edellisen kaltainen. Tutkijan on
kuitenkin kuvattava selvästi tutkimusaluettansa ja
sen erityispiirteitä; luotava tutkimukselle tilallinen
konteksti. Myönteistä olisi, jos hän vielä selkeästi
kertoisi olevansa maaseutututkimuksen asialla.
Tyypillistä suomalaiselle maaseutututkimukselle on parina viime vuosikymmenenä ollut hyvin
kiinteä yhteys maaseutupolitiikkaan. Maaseutututkimus on nimetty yhdeksi maaseutupolitiikan keinoksi ja valtakunnallisella maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeiden rahoituksella on ollut alan
vakiintumiselle ratkaisevan tärkeä merkitys. Ajankohtainen uhka eli rahoituksen väheneminen heikentäisi samalla myös maaseutupolitiikan toteuttamismahdollisuuksia.
Pitäisikö maaseutua tutkia teoreettisesti ilman
kehittämisnäkökulmaa vai nimenomaan ratkaisua
ongelmiin etsien? Miksi ajankohtainen tutkimustieto maaseudusta ei päädy yhteiskunnalliseen päätöksentekoon? Missä ovat maaseutututkimuksen
tekijät, kun yhdistyksen maaseutugradukilpailuunkaan ei saada enää ehdokkaita, joissa maaseudulle annettaisiin selkeä rooli?
Tutkijatapaamisen torstain kutsuesitelmässä etsitään maaseutututkimuksen syvintä olemusta.
Kommenttipuheenvuorossa pohditaan tutkimuksen tarvetta maaseudun kehittämistyön näkökul-

Kalajoki-info

masta ja peilataan tehtyjä tutkimuksia ja niiden
hyötyjä kehittämistyölle. Suomalaisen maaseudun
tilaa ja tutkimusta käsitellään myös kuudessa työryhmässä. Niissä perehdytään ruokaan ja matkailuun, tutkimusmenetelmiin, maaseutuasumiseen,
luonnonvaroihin, kuntarakenteen muutokseen sekä maaseutupolitiikkaan. Työpäivän päätteeksi virkistäydytään keilaamalla ja uimalla sekä nautitaan
yhteinen illallinen.
Perjantaihin virittäydytään rauhoittavalla aamukävelyllä Kalajoen hiekkasärkille. Sen jälkeen

työryhmien koordinaattorit kokoavat yhteen edellisen päivän tuloksia. Päivän pääteemana on laaja
keskustelutilaisuus maaseutututkimuksen tarpeesta ja rahoituksesta sekä tutkimuksen suhteesta
konkreettiseen maaseudun kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Tilaisuus päättyy seuraavan vuoden tapaamispaikkakunnaan julkistamiseen sekä lounaaseen ja kahviin.
Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki maaseutuasiantuntijat tutkijoista viranhaltijoihin, maaseudun asukkaista opiskelijoihin.

Lämpimästi tervetuloa Kalajoelle!

Tapaamispaikka
Kalajoen kaupunki ja Hiekkasärkät
Kalajoki on 12 600 asukkaan kaupunki PohjoisPohjanmaalla, meren rannalla. Matkaa Ylivieskaan
on 40 km, Raaheen 60 km, Kokkolaan 70 km ja
Ouluun 130 km. Kaupunki tunnetaan ennen
kaikkea hiekkasärkistään. Kolmen kilometrin pituista dyynialuetta on käytetty virkistyspaikkana
yli sadan vuoden ajan. Alueen palvelutarjonta on
laajentunut viime vuosikymmeninä jatkuvasti ja
Kalajoen Hiekkasärkät on nykyisin merkittävä
matkailukeskus.
www.kalajoki.fi
www.hiekkasarkat100.fi/

Kylpylähotelli Sani
Tapaaminen järjestetään Kalajoen Hiekkasärkillä
Kylpylähotelli Sanin kokoustiloissa. Samassa rakennuksessa toimii myös Kylpylä SaniFani sekä
Metsähallituksen alainen Kalajoen Meriluontokeskus. Luontokeskukseen on vapaa pääsy.

Hiekkasärkkien kartta ja esitteet:
http://www.rantakalla.fi/kuvapankki/175627_
hiekkasarkat-kartta.pdf
http://www.visitkalajoki.fi/fi/kalajoen_matkailualue/lataa-esitteitamme

Ilmoittautuminen
Tapaamiseen ilmoittaudutaan Maaseudun uusi aika -yhdistyksen internetsivuilla http://www.mua.fi
olevalla lomakkeella. Ilmoittautuminen alkaa
1.5.2013.

Majoitus
Kylpylähotelli Sanista on varattu tutkijatapaamisen osallistujille 35 kahden hengen huonetta eli
majoitus 70 osallistujalle. Varaa majoituksesi
1.8.2013 mennessä puhelimitse numerosta
(08) 4692 500 tai osoitteesta myynti@kalajokiresort.fi. Mainitse varatessasi sana maaseututukijatapaaminen. Kahden hengen huoneen hinta on 110
euroa ja yhden hengen huoneen hinta 93 euroa.
Kylpylä SaniFanin käyttö sisältyy majoitushintaan.

http://www.kalajokiresort.fi/

Maaseutututkimuksen tila

7

mua.fi

Muita majoitusvaihtoehtoja
Tapaamisen osallistujille etukäteen varattujen majoituspaikkojen lisäksi Hiekkasärkiltä ja muualta
Kalajoelta löytyy runsaasti muita hotelli-, mökkija maatilamajoitusvaihtoehtoja. Katso monipuolinen tarjonta osoitteesta http://www.visitkalajoki.
fi/fi/kalajoki-tarjoaa/majoitusta

Kalajoelle ja kotiin
Kylpylähotelli Sani sijaitsee Hiekkasärkkien alueella aivan valtatie 8 tuntumassa. Matkaa Kalajoen
keskustaan on seitsemän kilometriä. Tapaamispaikan osoite on Jukupolku 3–5, 86100 Kalajoki.

Ajo-ohje omalla autolla tuleville:
Etelästä (Kokkolan suunnasta): Valtatie 8 kulkee
300 m päässä kylpylähotellista. Tapaamispaikalle
käännytään Hiekkasärkät E liittymästä (ABC liikenneaseman kohdalta), ajetaan 200 m ja jatketaan liikenneympyrästä suoraan kohti hotellia.
Pohjoisesta ja idästä (Oulun ja Ylivieskan suunnasta): Valtatie 8 ja valtatie 27 yhtyvät Kalajoen
keskustan tuntumassa. Risteyksestä jatketaan Kokkolan suuntaan runsaat viisi kilometriä. Tapaamispaikalle käännytään Hiekkasärkät E liittymästä
kuten etelästä tultaessa.

Julkinen liikenne:
Linja-autot kulkevat Kokkolan ja Oulun välillä
valtatietä 8 pitkin pysähtyen Hiekkasärkillä. Pitkämatkalaisten on hyvä saapua tapaamiseen jo keskiviikkoiltana. Torstaiaamuna junalla pääsee kuiten-
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kin vielä mm. Helsingistä, Turusta ja Tampereelta
Kokkolaan siten, että junalta on yhteys klo 11.00
lähtevään Kokkola–Oulu-pikavuoroon. Myös
pohjoisesta eli Oulusta pääsee linja-autolla sopivasti aamulla suoraan Hiekkasärkille.
Hiekkasärkiltä pääsee hyvin pois myös perjantaina. Oulun linja-auto lähtee kello 14 jälkeen.
Kokkolan auto lähtee klo 15 jälkeen (Oulainen–
Kalajoki–Kokkola-vuoro, aikataulussa ei erikseen
mainintaa Hiekkasärkistä) ja sillä ehtii etelän junaan.
Lähimmät lentokentät ovat Kruunupyyssä
(80 km) ja Oulunsalossa (135 km).
Junien aikataulut löytyvät osoitteesta
http://www.vr.fi,
linja-autoaikataulut osoitteesta
www.matkahuolto.fi
ja lentoaikataulut osoitteesta
http://www.finavia.fi.

Lisätietoja:
Yleistä infoa tapaamisesta ym.:
Kari Leinamo, puh. 050 325 1312,
sihteeri(at)mua.fi
Tuija Mononen, puh. 050 372 8627, pj(at)mua.fi

Työryhmistä:
Ota yhteyttä suoraan kunkin ryhmän koordinaattoreihin.

Maaseudun uusi aika ry:stä:
Tuija Mononen, puh. 050 372 8627, pj(at)mua.fi

Maaseutututkimuksen tila

Ohjelma
torstai 22.8.

puheenjohtajana toimii
Sami Tantarimäki

Ilmoittautuminen klo 10 alkaen
11.00

Lounas (omakustanteinen)

12.30

Tutkijatapaamisen avaus
puheenjohtaja Tuija Mononen, MUA ry

12.40

Rieska-Leader ry:n puheenvuoro
toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa

13.00

Kutsuesitelmä:
Mistäs olikaan hyvä maaseutututkimus tehty?
johtaja, professori, FT Sami Kurki,
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Kommenttipuheenvuoro:
Maan matoja ja taivaan lintuja
toiminnanjohtaja Liisa Häme, Päijänne-Leader ry
Keskustelua

14.30

Iltapäiväkahvit

15.00 –17.45 Työryhmätyöskentely
18.00 –19.00 Keilaus / uinti
19.30

Maaseutututkimuksen tila

Illallinen ravintola Lokkilinnassa
mukana Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari
ja Kalajoen loma-asuntomessujen
projektipäällikkö Laura Ruohola
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Ohjelma

perjantai 23.8.
puheenjohtajana toimii
Jouni Ponnikas

8.30

Aamukävely Hiekkasärkille

9.30

Työryhmien yhteenveto

10.15

Onko maaseutututkimuksella tulevaisuutta?
alustukset:
Suomalaisen maaseudun tila ja tulevaisuus
– yhteisen tutkimusohjelman hahmottelua
professori, YTT Pertti Rannikko,
Itä-Suomen yliopisto, ympäristöpolitiikka
Maaseutututkimuksen rahoituksen tilanne
maaseutuylitarkastaja, HTM Laura Jänis,
työ- ja elinkeinoministeriö
Tutkimuksen paikka ja paikan tutkimus
– osumatarkkuus ja ratkaisukeskeisyys
yliopistonlehtori, FT Ilkka Luoto,
Vaasan yliopisto, aluetiede

11.05

Ideointia ryhmissä esitysten teemoista ja
yleensä maaseutututkimuksen tulevaisuudesta

12.00

Yhteinen yhteenveto- ja keskusteluosuus
puheenjohtajana Ilkka Luoto

13.00

Lounas ja lähtökahvit
Hyvää kotimatkaa!
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TYÖRYHMÄ 1:
Makumatka maalle – maaseutu ruoan tuotannon
ja virkistyksen paikkana
Koordinaattorit:
Fulvio Rizzo, tutkija, YTT, Itä-Suomen yliopisto,
Karjalan tutkimuslaitos, 050 442 3423,
fulvio.rizzo(at)uef.fi

M

aaseutu on perinteisesti koettu maatalouden harjoittamisen paikkana,
mikä rooli maaseudulla edelleenkin
vahvasti on. Toisaalta kaupungistumisen myötä maaseudun merkitys myös vapaaajan ja virkistäytymisen viettämisen paikkana
on vahvistunut. Kyse voi olla esimerkiksi perinteisestä kesämökkeilystä, luontomatkailusta tai
maaseudun ravitsemus- ja matkailupalvelujen
hyödyntämisestä. Maaseutumatkailulle onkin
tyypillistä, että siinä hyödynnetään maaseudulle ominaisia vahvuuksia, kuten luontoa, kulttuuria tai ruokaa. Tällöin matkailu
voi kietoutua monella tavalla
yhteen myös ruoan tuotannon tai elintarvikkeiden
jatkojalostuksen kanssa.
Työryhmässä
tarkastellaan maaseutua
sekä ruoan tuotannon
että matkailun ja virkistysten, tai näiden yhdistelmien, paikkana. Mikä on
maatalouden harjoittamisen tai elintarvikkeiden jatkojalostuksen merkitys maaseudun elinkeinojen, elinvoi-

Maaseutututkimuksen tila

Katja Hyvönen, tutkija, YTM, Itä-Suomen
yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos,
0400 837 810, khyvone(at)student.uef.fi

maisuuden tai kehittämisen näkökulmasta?
Mikä on tässä luomun tai lähiruoan merkitys?
Entä mikä on maaseudulle suuntautuvan matkailun rooli maaseudun kehityksen kannalta ja
miten se on muuttunut? Millaisia uusia strategioita alan yrityksillä voi olla? Työryhmässä toivotaan käytävän keskustelua niin tutkimustiedon kuin käytännön kehittämistyön pohjalta.
Esitelmät voivat liittyä laajasti ruokaan ja matkailuun perinteisistä tai uusista, innovatiivisistakin näkökulmista.
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Työryhmän 1 ohjelma:
Esitys on 20 minuuttia, minkä jälkeen on
varattu 10 minuuttia aikaa keskustelulle.
15.00

Työryhmän avaus

15.10

Aapo Jumppanen & Margit Närvä:
Maaseudun elintarvikeyritysten
osaamistarpeet ja osaamisen
kehittämisen keinot Etelä-Pohjanmaalla

15.40

Ossi Kotavaara ym.:
Lähi- ja luomuruoan saavutettavuuden
kehittäminen paikkatieto (GIS)
-pohjaisella analytiikalla

16.10

Tauko

16.20

Toivo Muilu, Silja Puoskari &
Olli Wuori: Toimenpiteitä
lähiruoan lisäämiseksi kuntien
julkisissa hankinnoissa

16.50

Katja Hyvönen:
Paikallisten elintarvikejärjestelmien
kehittämistyön linjojen vertailua

17.20

Työryhmän päätöskeskustelu

17.35

Työryhmätyöskentely päättyy

Aapo Jumppanen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Margit Närvä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Maaseudun elintarvikeyritysten osaamistarpeet ja osaamisen
kehittämisen keinot Etelä-Pohjanmaalla
Esitys tarkastelee elintarvikealan yritysten osaamistarpeita sekä osaamisen kehittämisen muotoja yrittäjien näkökulmasta Etelä-Pohjanmaalla. Esityksessä arvioidaan myös korkeakoulutoimijoiden
roolia ja mahdollisuuksia tukea pienyritysvaltaisen
elintarvikealan osaamisen kehittämistä koulutuksen keinoin.
Esitys pohjautuu maaseudulla sijaitsevien elintarvikeyritysten osaamistarvekartoitukseen, joka
toteutettiin osana Maatalous- ja elintarvikealan
työelämälähtöiset korkea-asteen koulutustoteutukset (METKA) -hanketta. Osaamistarvekartoitus
toteutettiin kymmenessä elintarvikeyrityksessä. Kartoitusten pohjana käytettiin Anna Kilpelän (2012) Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella
laatimaa tutkimusta: Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet. Tutkimuksessa elintarvikealan
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tulevaisuuden osaamistarpeet oli jaettu seuraaviin
kuuteen osa-alueeseen: 1) yleistiedot ja taidot 2)
tutkimus- ja kehitysosaaminen 3) liiketoimintaosaaminen 4) asiakassuhteiden hallinta 5) henkilökohtaiset ominaisuudet 6) elintarvikkeisiin liittyvä
erityisosaaminen. Esityksessä käsitellään kunkin
osa-alueen osalta keskeiset yritysten nimeämät
osaamistarpeet sekä yrittäjien toimiviksi kokemat
osaamisen kehittämisen muodot.
Lopuksi pohditaan yrittäjämäisten toiminta- ja
oppimistapojen vaikutusta tiedon siirtämisen ja
koulutussuunnittelun näkökulmista. Erityisesti
yrittäjämäisen toimintatavan suoraviivaisuus ja ratkaisuhakuisuus sekä pyrkimys konkreettisen hyödyn saamiseen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä (Iivonen ym.
2011) asettavat omat reunaehtonsa myös elintarvikealan yritysten osaamisen kehittämiselle.

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 1

Ossi Kotavaara, Oulun yliopisto, maantieteen laitos, Kirsi Korhonen, MTT Taloustutkimus, Milla Miettinen
ja Jarmo Rusanen, Oulun yliopisto, maantieteen laitos, Toivo Muilu, MTT Taloustutkimus

Lähi- ja luomuruoan saavutettavuuden kehittäminen paikkatieto (GIS)
-pohjaisella analytiikalla
Kiinnostus lähi- ja luomuruokaa kohtaan on kasvanut. Suomalaisten lähi- ja luomuruokaa tarkastelleiden hankkeiden ja tutkimusten tulokset kuitenkin
osoittavat, että alueellinen lähi- ja luomuruokakenttä on hyvin hajanainen, eikä esimerkiksi pienten
toimijoiden mahdollisuuksia lähi- ja luomuruokatuotantoon ja myyntiin ole systemaattisesti kartoitettu. Kuluttajat tahtoisivat lisätä mahdollisimman
paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä.
Keskeinen tekijä lähi- ja luomuruoan käytön lisäämiselle on niiden saatavuuden parantaminen. Lähija luomuruoan tarjonnan osittain pienet volyymit
vaikeuttavat niiden pääsyä isojen toimijoiden vallitsemille markkinoille ja kuljetusketjut tuottajilta kuluttajille eivät useinkaan ole pitkälle kehittyneet.
Edelleen Suomen pitkät etäisyydet, harva asutus ja
laajalle levittäytynyt maataloustuotanto lisäävät ruoan kuljetustarvetta sekä kuljetuskustannuksia.
Lähi- ja luomuruoan saatavuus kytkeytyy siten
vahvasti myös saavutettavuuteen. Saavutettavuus
koostuu tuotannon, jalostuksen, jakelun ja kysynnän kohtaamiseen liittyvästä logistisesta ketjusta.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa paikkatietoanalytiikalla keinoja lähi- ja luomuruoan

saavutettavuuden kehittämiseen. Saavutettavuutta
tarkastellaan paikallisten tuottajien ja kuluttajien
välillä, mutta myös tuottajien verkostoitumisen
kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään pienten
tuottajien toiminnan kehittämiseen ja logistisiin
mahdollisuuksiin. Tämän voidaan nähdä kehittävän edelleen ruoan saatavuutta sekä alkutuotannon
ja jalostamisen toimintaedellytyksiä tutkimuksen
kohdealueella, Pohjois-Pohjanmaalla.
Lähiruoan saavutettavuutta tarkastellaan liikenneverkkoperusteisilla saavutettavuusanalyyseillä,
jotka toteutetaan tilakohtaisia paikkatietoaineistoja, väestöruututietoaineistoa sekä tieverkon digitaalista mallia hyödyntäen. Analyysit toteutetaan
paikkatietojärjestelmässä (geographic information
system, GIS). Analyyseissä keskitytään erityisesti
tuotannon ja asiakkaiden kohtaamisen potentiaaleihin, klusteroitumisen mahdollisuuksiin sekä logistiseen sijainnin optimointiin liittyviin kysymyksiin. Saavutettavuuslaskentoihin sovelletaan liikenneinfrastruktuuri- ja liikkumiseen halukkuuteen
perustuvia indikaattoreita. Tutkimustyö tehdään
osana Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus PohjoisPohjanmaalla (RuokaGIS) -hanketta.

Toivo Muilu, MTT Taloustutkimus ja Oulun yliopisto,
Silja Puoskari, MTT Taloustutkimus (30.6.2013 saakka) ja Olli Wuori, MTT Taloustutkimus

Toimenpiteitä lähiruoan lisäämiseksi kuntien julkisissa hankinnoissa
Kunnat ovat keskeisiä toimijoita lähiruoan käytön
lisäämisessä, sillä Suomen kuntien julkiset keittiöt
tarjoavat vuosittain jopa 400 miljoonaa ateriaa.
Kuntien ruokahankinnat voivat osaltaan edistää
paikallista elintarviketuotantoa ja – jalostusta. Julkiset keittiöt ovat myös ruokakasvattajia, sillä kodin
ohella kouluruokailu voi opettaa lapsia ja nuoria
arvostamaan kotimaisia ja paikallisia ruoka-aineita.

Maaseutututkimuksen tila

Kuntien keskeinen rooli lähiruoan käytön edistämisessä on huomioitu Kataisen hallituksen lähiruokaohjelmassa, joka julkistettiin toukokuussa 2013.
Tässä esityksessä tarkastellaan toimenpiteitä lähiruoan lisäämiseksi kuntien julkisissa hankinnoissa Politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä
-hankkeen tulosten pohjalta. Hanke toteutettiin
Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2011–
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2013 ja siinä oli mukana seitsemän kohdekuntaa.
Niissä toteutettiin vuonna 2012 kaksi kuntakohtaista, lähiruoka-aiheista politiikkadialogitilaisuutta kuntapäättäjille, virkamiehille ja muille toimijoille. Ensimmäisessä tilaisuudessa käsiteltiin keskeisimpiä lähiruoan käytön ongelmia ja ratkaisuja.
Toisessa tilaisuudessa käytiin läpi kullekin kunnalle laaditut toimenpidesuositukset lähiruoan lisäämiseksi kunnan hankinnoissa.
Hankkeen keskeisimpiin havaintoihin kuului,
että lähiruoan käyttö on kunnalta ensisijaisesti arvovalinta ja riippuu lähinnä siitä, sitoutuuko joku
avaintoimija, kuten ruokapalvelupäällikkö lähiruoan edistämiseen. Lähiruoan hinta ei korostunut,
vaikka julkisten keittiöiden niukkenevat resurssit
nousivat esille eräissä kohdekunnissa.
Hankkeen tärkein tuotos olivat kohdekunnille

laaditut toimenpidesuositukset lähiruokahankintojen ja käytön lisäämiseksi. Niiden sisällöt ja painotukset vaihtelivat sen mukaan, missä vaiheessa
kunta oli lähiruoan käytössä ja mitkä asiat tilaisuuksien osallistujat kokivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi kunnassaan. Toimenpiteinä suositeltiin, että (1) tuottajia aktivoidaan tarjoamaan tuotteitaan kuntakeittiöille, (2) lähiruoka sisällytetään
viralliseen kuntasuunnitteluun, (3) lähituotteita
hankitaan suoraan tuottajilta ja jalostajilta, (4) lähiruoan käyttömahdollisuuksia lisätään ruokalistasuunnittelulla, (5) kuntarajoja ei nähdä lähiruoan
käytön rajoitteena vaan mahdollisuutena, (6) lähiruokahankintoja lisätään yhteistyössä hankintarenkaan kanssa ja (7) perustetaan kunnallinen tai seudullinen lähiruokafoorumi edistämään toimijoiden yhteistyötä.

Katja Hyvönen, Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos

Paikallisten elintarvikejärjestelmien kehittämistyön linjojen vertailua
Maaseudun pienimuotoista elintarvikeyrittäjyyttä ja
lähiruokatyyppistä toimintaa on kehitetty lukuisissa, lähinnä maaseutu- ja aluepoliittisin varoin rahoitetuissa kehittämishankkeissa jo pitkään. Kehittämistyön keinoin on pyritty vahvistamaan lähiruoan
tuottamisen edellytyksiä, tuotekehitystä ja markkinointia sekä puuttumaan niihin pullonkauloihin,
joiden on uskottu vaikeuttavan alan kehittymistä.
Viime vuosina, samaan aikaan kun kiinnostus lähiruokaa kohtaan on kasvanut, kehittämistyön kirjo
on monipuolistunut. Yhä useammat toimijat, kuten
ympäristöjärjestöt ja kuluttajaliikkeet, ovat lähteneet nostamaan esiin eri tavoin hahmottuvia paikallisia elintarvikejärjestelmiä ja kannustamaan kuluttajia hankkimaan lähellä tuotettuja elintarvikkeita.
Esityksessä vertaillaan tätä aktiivista ja tietoista
paikallisten elintarvikejärjestelmien kehittämistyötä ja arvioidaan, millaista muutosta ja miksi
ruoan tuotannon ja kulutuksen suhteisiin nämä
organisaatiot pyrkivät saamaan aikaan. Esityksessä pohditaan myös kehittämistyön muotoutumi-
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sen taustoja: miksi kehittämistyö on rakentunut
sellaiseksi kuin se on.
Esitys pohjautuu meneillään olevaan väitöskirjatyöhön, jossa tarkastellaan erilaisista taustoista
tulevia organisaatioita, joiden yhteisenä fokuksena
on vahvistaa ruoan tuotannon ja kulutuksen suhteiden paikallistumista. Tutkimuksen keskeisimmän aineiston muodostavat organisaatioiden edustajien asiantuntijahaastattelut, jotka on tehty pääosin vuosina 2010–2011.
Tutkimus osoittaa, että organisaatioiden tavat,
tavoitteet ja keinot edistää paikallistumista ovat
hyvin erilaisia riippuen organisaation perustehtävästä, resursseista ja asemasta. Myös kehittämistyöstä saadut kokemukset, sekä onnistumiset että
epäonnistumiset, muilta saadut esimerkit ja kehittämistyön trendit, toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä poliittinen tuki ja ohjaus määrittävät keskeisellä tavalla paikallisuuden kehittämistyön suuntaa.

Maaseutututkimuksen tila

TYÖRYHMÄ 2 :
Maaseutututkimuksen menetelmät
Koordinaattori:
Maija Halonen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, 040 579 6363,
maija.halonen(at)uef.fi

T

yöryhmässä ollaan kiinnostuneita monitieteisen ja moniulotteisen maaseutututkimuksen menetelmien kirjosta ja menetelmien moninaisista prosesseista – niin
onnistuneista, epäonnistuneista kuin kaikista
siltä väliltä. Työryhmässä ei olla niinkään kiinnostuneita löytämään absoluuttisen oikeaa ja
määrittelemään väärää menetelmää vaan tutustumaan tutkijoiden menetelmällisiin valintoihin sekä heidän tulkintoihinsa käyttämistään menetelmistä: Millaisia menetelmiä eri
tutkijat ovat käyttäneet? Miten ja millä perustein he ovat menetelmänsä valinneet? Millaisia
onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia
menetelmät ovat aiheuttaneet? Mitä he ehdot-

Maaseutututkimuksen tila

tomasti muuttaisivat tai vastaavasti säilyttäisivät, jos he tekisivät saman tutkimuksen nyt uudestaan? Edellä mainitut kysymykset on pääosin suunnattu tutkijoille, jotka ovat jo
toteuttaneet tutkimuksensa, mutta se ei sulje
pois tutkimuksen alussa olevia näkökulmia
pois. Työryhmässä voi siten esitellä myös vasta
suunnitteluasteella olevia menetelmiä ja aineistovaihtoehtoja. Ehkä suunniteltu menetelmä saa keskustelun myötä vahvistusta, tai ehkä
menetelmää onkin vielä tarpeen muuntaa. Tai
voit esitellä menetelmän, joka mielestäsi sopisi
maaseutututkimuksen välineeksi, mutta jota ei
vielä ole maaseutututkimuksessa hyödynnetty.
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Työryhmän 2 ohjelma:
Esitys on 20 minuuttia, minkä jälkeen on
varattu 10 minuuttia aikaa keskustelulle.
14.50

Työryhmän avaus

15.00

Anne Hytönen:
Luomutuotannon tutkijoiden ja
luomutuottajien kohtaaminen
tiedeviestinnän kentällä.
Metodologisia pohdintoja

15.30

Olli Lehtonen:
Tilastolliset simulointimallit
maaseutututkimuksessa

16.00

Timo Suutari:
Virikehaastattelumenetelmän ja
eläytymismenetelmän käyttö
kotiseutusuunnittelussa

16.30

Laura Assmuth ja Eeva Uusitalo:
Jutellen, kuljeskellen, aistien kylillä.
Etnografia maaseutututkimuksessa

17.00

Sulevi Riukulehto ja
Katja Rinne-Koski: Etnografiset
maastomenetelmät kotiseutututkimuksessa. Kokemuksia kävely- ja
ajelukeskustelumenetelmistä
Kuortaneenjärven maastokäynneillä
2012–13

17.30

Maija Halonen:
Monimetelmällinen tapaustutkimus
paikallisen maaseutupolitiikan
käytäntöjen ja diskurssin työvälineenä
– sekä työryhmän kokoava yhteenveto

17.45
–18.00

Työryhmän päätöskeskustelu

Anne Hytönen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Luomutuotannon tutkijoiden ja luomutuottajien kohtaaminen
tiedeviestinnän kentällä. Metodologisia pohdintoja
Väitöstutkimukseni aiheena on luonnonmukaisen
maa- ja elintarviketalouden alkutuotannon (viljely,
maidontuotanto, kotieläintuotanto) tiedeviestintä
ja sen saavutettavuus ja vaikuttavuus luomutuottajien keskuudessa. Teoreettisena viitekehyksenä ja
analyyttisenä työkaluna toimii Pierre Bourdieun
kenttäteoria ja sen käsitteet kuten kenttä, habitus
ja pääoma.
Lähtöoletukseni on, että luomutuotannon tiedeviestinnässä tutkijat joutuvat entistä enemmän
astumaan oman kenttänsä ulkopuolelle ja omaksumaan toisen (luomutuottajien) kentän konventiot
viestinnässään. Miten tämä vaikuttaa tiedeviestintään, ja millaisia kohtaamisia tiedeviestinnän ken-
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tällä syntyy? Nouseeko tutkimusaineistosta esiin
taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja symbolisen pääoman muotoja?
Tutkimusaineisto kootaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään luomutuotannon
tutkijoiden ja luomutuottajien pilottihaastattelut
Etelä-Savossa. Toisessa vaiheessa toteutetaan valtakunnallinen survey-tutkimus. Suunniteltu menetelmäpaletti yhdistää siten kvalitatiivista ja kvantitatiivista lähestymistapaa. Menetelmäpohdinnoissa
on tullut esiin vielä yhden kvalitatiivisen haastattelusarjan tekeminen tutkimuksen loppuvaiheessa.
Myös havainnointi-casen mahdollisuutta on väläytelty.

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 2

Esittelen tutkimussuunnitelmani erityisesti tutkimuskysymysten ja menetelmävalintojen osalta.
Toivon keskustelua siitä, vastaako suunniteltu me-

netelmäpaketti tutkimuksen tavoitteita? Millaisia
menetelmävalintoja aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa on tehty – ja miksi?

Olli Lehtonen, MTT Taloustutkimus

Tilastolliset simulointimallit maaseutututkimuksessa
Simuloinnilla tarkoitetaan yleensä todellisten tapahtumien matemaattista mallintamista. Sen avulla voidaan tehdä tutkittavaa ilmiötä kuvaavia, selittäviä tai systeemin käyttäytymistä ennustavia
eksploratiivisia analyysejä. Tilastollinen (stokastinen) simulointimalli eroaa deterministisestä simuloinnista siten, että se sisältää satunnaismuuttujia.
Maaseutututkimuksessa tilastolliset simulointimallit ovat hyödyllisiä esimerkiksi silloin, kun halutaan vertailla erilaisia aluekehityksen skenaarioita
tai tutkia ilmiöihin yhteydessä olevien muuttujien
vaikuttavuutta. Simulointien tuloksena saadaan
useita ”what if ” ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon pe-

rustana. Tämän esitelmän empiirisessä esimerkissä
simuloidaan postinumeroaluetasolla työpaikkakehityksen vaikutusta aluerakenteen kehittymiseen
Suomessa. Simulointimallissa vaikutusten arviointi
pohjautuu asumis- ja liikkumiskustannuksien
osuuteen kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista, jonka suuruus määrittää kotitalouden valintaa pendelöinnin tai muuttamisen välillä. Malli
tarjoaa vastauksen siihen, miten kaukana keskuksista sijaitsevilla postinumeroalueilla eri skenaarioissa kotitalouden on taloudellisesti mahdollista
asua, kun työpaikka sijoittuu lähimpään kasvualueeseen.

Timo Suutari, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Virikehaastattelumenetelmän ja eläytymismenetelmän käyttö
kotiseutusuunnittelussa
Kotiseutusuunnittelun tavoitteena on koota, kuvata ja tulkita ihmisten nykypäivän kotiseutukäsityksiä, kotiseudun avainkohteita sekä kotiseutukäsitysten taustalla olevia sosio-kulttuurisia syvärakenteita ja niiden merkityksiä. Kotiseutusuunnittelu
perustuu kokemukselliseen kotiseututeoriaan, jonka ytimenä on ajatus, että jokaisella ihmisellä on
oma, kokemuksiin perustuva kotiseutukuvansa.
Kokemusperäisten kotiseutukäsitysten tavoittamiseksi sovellettiin ja kehitettiin aineistonkeruumenetelmiä, jotka houkuttavat ihmisiä tunnistamaan ja tulkitsemaan kotiseutunsa avainkohteita ja

Maaseutututkimuksen tila

niiden merkityksiä. Virikehaastattelumenetelmä ja
eläytymismenetelmä soveltuvat tähän tarkoitukseen, sillä niissä lähtökohtana on, että virikkeitä
tulkitessaan haastateltavat ilmaisevat sosiaalista kokemustaan ja kulttuurista tietoaan tutkittavasta ilmiöstä (vrt. Törrönen 2001).
Virikehaastattelu perustuu erilaisiin keskusteluherätteisiin (kertomukset, väittämät, valokuvat,
äänet, videokuva jne.), joita tutkittavia pyydetään
tulkitsemaan ja kommentoimaan (mm. Törrönen
2001, Vesala & Rantanen 2007). Kotiseutusuunnittelussa aineistonkeruutilaisuudet toteutettiin
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virikkeellisinä ryhmähaastatteluina, joissa osallistujille esitettiin joukko kysymyksiä mm. oman kotiseudun avainkohteista ja muutoksista sekä valokuvia erilaisista kohteista. Keskustelutilaisuuksien
päätteeksi osallistujilla teetettiin eläytymiskirjoitus, jossa vastaajille näytettiin tietty orientaatio eli
kehyskertomus, jonka antamien mielikuvien mukaan heidän tuli kirjoittaa pieni esseemuotoinen
tarina. Keskeistä menetelmässä on se, että tarjolla
oli kaksi erilaista kehyskertomusta: osallistujia pyy-

dettiin kuvittelemaan kotiseudun tulevaisuutta viisi vuotta eteenpäin oman viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen kannalta, ja valittavana oli
joko myönteinen tai kielteinen tulevaisuudenkuva.
(vrt. Eskola 1997 ja 1998.)
Esityksessä tarkastellaan kokemuksia ja mahdollisuuksia soveltaa virikehaastattelumenetelmää
ja eläytymismenetelmää kotiseutututkimuksessa ja
laajemmin yhteiskuntatieteellisessä maaseutututkimuksessa.

Laura Assmuth, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos
Eeva Uusitalo, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Jutellen, kuljeskellen, aistien kylillä. Etnografia maaseutututkimuksessa
Maaseutututkimusta tehdään useilla tieteenaloilla,
ja eri tieteenalojen tutkimustraditiot näkyvät myös
maaseutututkimuksessa käytettävien menetelmien
kirjossa. Mitään erityistä maaseutututkimusmenetelmää ei siis ole olemassa. Kuitenkin voidaan pohtia, minkälaista tietoa mikin menetelmä tuottaa, ja
miten tietoa voidaan hyödyntää. Kehittämisorientoituneessa maaseutututkimuksessa voidaan myös
kysyä, minkälaista tietoa tutkimus tuottaa maaseudun kehittäjille.
Kerromme esityksessämme etnografisesta kenttätyöstä, jota teimme kerätessämme aineistoa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Rural Futures: ethnographies of transformation
from Finland, Estonia, Russia and Ukraine”
(2007–2010). Esittelemme Suomen kohteitamme
Kolia (kylä) ja Sallaa (kaksi kylää). Antropologeina
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etnografia on meille luontevin tapa kerätä tutkimusaineistoa. Tämä merkitsee useimmiten asumista tutkittavalla kylällä, ja kylän asukkaiden arkeen
ja juhlaan osallistumista mahdollisuuksien mukaan. Esittelemme etnografista tutkimusotetta
mm. seuraavista näkökulmista: kenttätyön rytmit
ja jaksot, osallistuva vs. passiivisempi havainnointi,
juttelut, hiljainen ja hidas tieto, kävely, ”kuljeskeleminen”, kenttämuistiinpanot aineistona. Arvioimme käyttämiemme aineistonkeruumenetelmien ja
kenttätyötekniikoiden hyötyjä tiedonkeruutapoina. Maaseudun kehittäjälle etnografiaan perustuva
tieto kertoo esimerkiksi sen, miten makrotason
instituutioiden toimenpiteet vaikuttavat ihmisten
arkeen, usein juuri päinvastoin kuin tarkoitus on
ollut.

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 2

Sulevi Riukulehto ja Katja Rinne-Koski, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Etnografiset maastomenetelmät kotiseutututkimuksessa.
Kokemuksia kävely- ja ajelukeskustelumenetelmistä Kuortaneenjärven
maastokäynneillä 2012–13
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttamassa Kuortaneenjärven ympäristön kotiseutusuunnitteluhankkeessa (Nokiottaan kotomaa,
Nokko) on kokeiltu ja kehitetty etnografisten
maastomenetelmien sopivuutta asukkaiden kotiseutukäsitysten kokoamiseen. Metodologisen tuotekehittelyn lähtökohtana olivat kävelyhaastattelumenetelmät, joita Suomessakin on käytetty yhteiskuntatieteellisessä ympäristöntutkimuksessa jo
kymmenisen vuotta (esim. Ari Jokinen, Eveliina
Asikainen ja Kirsi Mäkinen 2010). Ne sopivat erityisen hyvin moniaineksisten ilmiöiden, kuten ihmisten ympäristösuhteen selvittämiseen – siitä on
kyse myös kotiseutukäsitysten kokoamisessa.
Kuortaneenjärven kotiseutusuunnitelmassa kehitettävän maastomenetelmän lähtökohdaksi valitsimme ryhmäkävelyhaastattelun, jossa haastattelija
kulkee informanttiryhmän mukana. Ryhmäkävelyhaastattelu noudattaa yleensä tarkkaan valmisteltua käsikirjoitusta, ja reittikin voi olla etukäteen
koestettu. Menetelmän ei-tutkimuksellisessa sovelluksessa, kyläkävelyissä, elämykset ja kokemuksellisuus ovat isommassa roolissa kuin tiedonhankinta. Nokko-hankkeessa kyläkävelyn ja ryhmäkävelyhaastattelun kokemuksia sovellettiin kahdessa
uudentyyppisessä maastokäyntimenetelmässä: jär-

Maaseutututkimuksen tila

jestimme neljä kävelykeskustelua ja yhden ajelukeskustelun.
Kotiseutukävelyjen etukäteisvalmistelu oli vähäistä. Informanteilla oli kuitenkin runsaasti taustatietoa produktion tarkoituksesta. He olivat aiemmin osallistuneet kotiseutukeskusteluun, jossa he
yhteisesti valitsivat kotiseudultaan yhdestä kolmeen
käyntikohdetta siten, että ne olivat tavoitettavissa
yhdellä enintään tunninpituisella kävelylenkillä.
Kohde päätettiin ja reititettiin etukäteen, mutta
keskustelulla ei ollut käsikirjoitusta. Tutkijat osallistuivat kävelyyn melkeinpä tasavertaisina keskustelijoina, pikemmin juontajan kuin haastattelijan roolissa. Kävelyn aikana käyty keskustelu tallennettiin
kahdella tallentimella. Kohteet kuvattiin.
Kotiseutuajelussa keskustelu vietiin pikkubussiiin, joka kiersi Kuortaneenjärven etukäteen valittua reittiä pitkin. Matkan aikana jalkauduttiin
maastoon seitsemän kertaa. Keskustelut tallennettiin neljällä rinnakkaisella äänitallentimella ja valokuvattiin.
Esityksessä kerrotaan kokemuksia menetelmän
toteutuksesta ja aineiston käsittelystä sekä mahdollisuuksista soveltaa kävely- ja ajelumenetelmiä yhteiskuntatieteelliseen maaseutututkimukseen.
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Maija Halonen, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Monimetelmällinen tapaustutkimus paikallisen maaseutupolitiikan
käytäntöjen ja diskurssin työvälineenä
Tapaustutkimuksessa selvitettiin yhden maaseutukaupungin kautta, kuinka paikallinen maaseutupolitiikka käsitetään, ja kuinka johdonmukaisesti
maaseutupolitiikkaa toteutetaan kunnallisen päätöksentekoprosessin kautta. Tapaustutkimusta tarkasteltiin teoreettislähtöisesti aiempaan tietoon ja
käsityksiin pohjautuen. Näkökulma ohjasi myös
tapauksen valintaa, jossa oleellista oli ensinnäkin
tapauskunnan maaseutumaisuus sekä lisäksi sen perifeerisyys paikallista laajemmassa mittakaavassa,
mutta myös suhteellisen selkeä sisäinen rakennejako keskuksen ja haja-asutusalueen välillä. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja, vaikkakin pääpaino oli laadullisissa aineistoissa. Määrällisiä aineistoja käytettiin
tausta-aineiston tavoin ja ne koostuivat pääosin
valmiista tilastoaineistoista ja paikkatietoaineistoista. Pääaineistoa tukevana aineistona käytettiin li-
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säksi kaupungin ja seudullisen kehittämisyhtiön
tuottamia asiakirjoja. Pääaineisto koostui teemallisista haastattelukeskusteluista, joihin oli valittu sekä
kaupungin työntekijöitä ja virkailijoita että poliittisia päätöksentekijöitä. Haastattelujen tavoitteena
oli selvittää julkista keskustelua ja päätöksentekoa
ohjaavien henkilöiden tietämystä, olettamuksia ja
asenteita maaseutunäkökulmaa kohtaan sekä heidän näkemyksiään maaseutupolitiikan toteutumisesta paikallisella tasolla. Aineistoja täydennettiin
julkisissa tilaisuuksissa tapahtuneen havainnoinnin
sekä kohtaamisten kautta. Aineistojen sisältöjen
tarkastelussa ja analysoinnissa käytettiin kolmea
teoreettista työkalua: Cloken and Littlen muotoilemia maaseudun asuttamisen strategiamalleja, päätöksenteon malleja rationaalisesta extra-rationaaliseen malliin, sekä Katajamäen ja Kaikkosen muotoilemaa maaseudun kolmea tietä.

Maaseutututkimuksen tila

TYÖRYHMÄ 3 :
Kakkosasuminen, monipaikkaisuus ja
maallemuutto
Koordinaattori:
Heli Siirilä, erityisasiantuntija, Maaseutuasumisen teemaryhmä / Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, 045 89 24715, heli.siirila(at)uva.fi

S

uomen lainsäädännön mukaan henkilö
voi asua eli olla kirjoilla vain yhdessä kunnassa. Lisäksi yhteiskunnallinen suunnittelu perustuu suuressa osin kuntien ja
maakuntien vakituisen asutuksen määriin. Samaan aikaan isolla osalla väestöä on kakkosasunto toisella paikkakunnalla. Siellä voidaan
viettää pitkiä aikoja vuodesta ja hyödyntää paljonkin alueen palveluita. Sitran raportin mukaan jopa 38 prosenttia suomalaisista kokee
olevansa sekä kaupunkilaisia ja maalaisia.
Kuinka paljon ihmisten liikkuvuus ja monipaikkaisuus vaikuttavat suomalaiseen yhteis-
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kuntaan? Missä asioissa monipaikkaisuus ilmenee, missä se jää piiloon? Pitäisikö monipaikkaisuus tunnustaa nykyistä selvemmin
yhteiskunnallisena ilmiönä? Entä millaista
muuttoliikettä maaseudulla tänä päivänä kohdataan? Kuinka maaseudulla asuminen sujuu
niin vakituisilla kuin vapaa-ajan asukkailla?
Työryhmään toivotaan maaseutuasumisen
nykyiseen tilaan pureutuvia esityksiä. Ne voivat
koskea niin kakkosasumista, monipaikkaisuutta tai maallemuuttoa kuin yleensä maaseudulla
asumisen ilmiöitä.
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Työryhmän 3 ohjelma:
Esitys on 20 minuuttia, minkä jälkeen on
varattu 10 minuuttia aikaa keskustelulle.

16.35

Tauko

16.45

Sami Tantarimäki:
Kyläkoulun muuttuva rooli
muuttuvassa kuntakentässä

15.00

Työryhmän avaus

15.05

Manu Rantanen & Katja Rinne-Koski:
Mökkeilijäsukupolven vaihtuminen
uudistaa paikallisia palveluympäristöjä

17.15

Heli Siirilä:
Ympäristöystävällisten valintojen
tekeminen eri asuinympäristöissä

Seija Tuulentie & Asta Kietäväinen:
Mökkeilyn ja matkailun välimaastossa:
kakkosasumista tunturissa

17.45

Yhteenveto esitysten annista

17.55

Työryhmätyöskentely päättyy

15.35

16.05

Asta Kietäväinen & Seija Tuulentie:
Kakkosasunnosta vakituiseksi
asunnoksi – hallinnollisia haasteita

Manu Rantanen ja Katja Rinne-Koski, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Mökkeilijäsukupolven vaihtuminen uudistaa paikallisia
palveluympäristöjä
Huomattavalla osalla Suomen maaseutua mökkejä
on enemmän kuin vakituisia asuntoja. Suurten
ikäluokkien eläköityminen lisää mökeillä vietettyä
aikaa ja vapaa-ajan asukkaiden taloudellinen merkitys maaseudulla yhä kasvaa. Maaseudun ja vapaa-ajan asumisen keskinäinen riippuvuus siis lisääntyy, mikä edellyttää maaseudun palvelutarjonnan uudistumista.
Kysymme, minkälaisia yhteyksiä ja muutossuuntia on löydettävissä vapaa-ajan asukkaiden
mökkeilytyylien ja palvelujen käyttötapojen välillä
ja miten nämä muutokset muovaavat paikallisia
palveluympäristöjä? Muuttuvat mökkeilytyylit ja
maaseudun palveluympäristön modernisoituminen -tutkimuksessa (v. 2012 – 2013) haastateltiin
Mikkelin seudun ja Kouvolan kaupungin alueiden
mökkeilijöitä sekä heille palveluja tarjoavia yrittäjiä. Taustatietona käytettiin vuosina 2009 ja 2011
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Etelä-Savossa ja Kouvolassa toteutettuja vapaa-ajan
asukkaiden palvelukyselyjä, joita analysoimalla etsittiin palveluihin positiivisesti suhtautuvia vapaaajanasukasryhmiä. Kuortaneen tapaustutkimuksessa selvitettiin puolestaan puutarhakylästä alustavasti tontin varanneiden näkemyksiä tulevasta
palvelujen käytöstä.
Mökkeilytyylin muutos kumpuaa elämänvaiheen ja mökkeilynäkemyksen muutoksista, jotka
vaikuttavat mökkeilyyn liitettyihin tarpeisiin, odotuksiin ja mahdollisuuksiin. Eläkeläiset, jotka viettävät paljon aikaa mökillä ja joiden liikkuminen on
vaikeutunut, tarvitsevat palveluja mökkeilyn jatkamiseksi. Kasvava palvelujen käyttäjäryhmä ovat
työssä olevat, jotka eivät halua ”työleiriä” vaan aktiivilomailua ja rauhaa. He ovat usein uusia, hyvin
varustellun vapaa-ajan asunnon omistajia. Palvelutarjonnan uudistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 3

muun muassa epävirallisen tarjonnan vähentyminen, kysynnän riittävyys ja kausittaisuus, palvelutarjonnan yrittäjämäisyyden ja verkostoituminen
aste sekä erityishaasteet uusien säädösten noudatta-

misessa. Paikallisten palveluympäristöjen uudistuminen mökkialueiden yhteydessä on alkanut, mutta muutosten nopeus on aiheuttanut palvelukysynnän ja -tarjonnan kohtaamattomuutta.

Seija Tuulentie & Asta Kietäväinen, Metla, Rovaniemen toimipaikka

Mökkeilyn ja matkailun välimaastossa: kakkosasumista tunturissa
Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen Suomessa on
paitsi hidastunut myös muuttanut luonnettaan:
viime vuosina mökkikannan kasvu on ollut nopeinta Lapin hiihtokeskusten kaltaisissa matkailukeskuksissa. Ilmiönä matkailukeskusmökkeily
poikkeaa perinteisestä kesämökkeilystä, joka keskittyy kesäaikaan. Monilla matkailukeskuksissa
mökkeilevillä on toinenkin mökki eli se varsinainen kesämökki ja tunturikeskusmökkiä käytetään
lähinnä ruska- ja hiihtoaikaan. Myös varsinaisten
keskusten ulkopuolella luonnoltaan vetovoimaisissa kohteissa on vastaavasti muulloin kuin kesäaikaan käytettäviä mökkejä. Kyseessä on siis tavallaan kolmosasuminen. Erona perinteiseen kesämökkiin on myös, että tunturien mökit ovat
järjestään täysin nykyajan mukavuuksin varusteltuja ja sijaitsevat pääosin asemakaava-alueella.
Millaista siis mökkeily tunturikeskuksissa ja
muilla matkailullisesti vetovoimaisilla alueilla on?
Onko se mökkeilyä, matkailua, loma-asumista,
etätyöntekoa vai mitä? Miten mökkeily jaksottuu
suhteessa matkailun sesonkeihin ja muuhun mat-

Maaseutututkimuksen tila

kustamiseen ja arkielämään? Entä mikä merkitys
tällaisella mökkeilyllä on syrjäisen maaseudun kehitykselle ja missä määrin mökkiläiset haluavat
osallistua alueen kehittämiseen? Etsimme vastausta
näihin kysymyksiin analysoimalla laadullisen tutkimuksen menetelmin 12 länsilappilaisen mökkeilijän päiväkirjoja, joita he pitivät pyynnöstämme
vuoden ajan. Lisäksi aineistona on kaksi ei-pyynnöstä pidettyä pitkäaikaisempaa päiväkirjaa.
Päiväkirjojen perusteella voi sanoa, että vuodenkierto tunturikeskusmökillä riippuu päiväkirjanpitäjän asemasta työelämässä. Eläkkeellä olevat
ja ne, jotka voivat tehdä etätyötä, viettävät mökeillä pitempiä aikoja kuin muut. Näiden muiden
mökkeilijöiden käynnit ajoittuvat melko tarkoin
yksiin matkailun sesonkien kanssa. Kaupallisen
vuokrauksen lisäksi sukulaiset ja tuttavat käyttävät
tunturikeskusmökkejä runsaasti, joten niiden merkitys alueella vierailevien määrässä on suurempi
kuin puhtaasti mökkien lukumäärän perusteella
voisi olettaa.
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Asta Kietäväinen & Seija Tuulentie, Metla, Rovaniemen toimipaikka

Kakkosasunnosta vakituiseksi asunnoksi – hallinnollisia haasteita
Nykyään on heikkoja signaaleja siitä, että eläkeikää
lähestyvät tai jo eläkkeellä olevat vapaa-ajan asukkaat muuttavat pysyvästi vapaa-ajanasunnolleen.
Vuoden 2009 kesämökkibarometrin mukaan kaksi
prosenttia kesämökkiläisistä ilmoitti aikovansa
muuttaa pysyvästi mökkipaikkakunnalle ja seitsemän prosenttia harkitsi muuttoa. Vuoden 2011
lopussa oli 13 000 vapaa-ajan asuinrakennusta ilmoitettu muutosilmoituksella vakinaisiksi asunnoiksi. Osa kunnista vaatii kuitenkin myös, että
asunnon käyttötarkoitus on muutettava ja luvan
tähän antavat kunnan viranomaiset, ja tätä näiden
13 000 rakennuksen osalta ei ole tehty, vaan ne
ovat yhä mökkitilastoissa. Maankäyttö- ja rakennuslaki, joka ohjaa kaavoitusta ja rakentamista,
antaa kunnan viranomaisille mahdollisuuden
myöntää poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutokselle. Mutta jos asiasta valitetaan ja se etenee
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, oikeuden kanta
on ollut, että kunnan antama poikkeamislupa
käyttötarkoituksen muutokselle on lainvastainen.

Osa maaseudun kunnista houkuttelee aktiivisesti loma-asukkaista pysyviksi asukkaiksi kuntaan
ja suhtautuu myönteisesti käyttötavan muutoksiin.
Oikeustapausten ja valitusten perusteella asia ei ole
ihan yksinkertainen. Selvittääksemme tätä problematiikka analysoimme muutos- ja riitatilanteita
käsitteleviä lehtiartikkeleita, kunnallisia päätösasiakirjoja ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. Mökkiläinen voi kohdata erilaisia ristiriitatilanteita niin hallinnon eri tasojen kuin naapureiden taholta. Konfliktitilanteita voi muodostua
asukkaiden ja kunnan välille, asukkaiden ja oikeuslaitoksen välille, kunnan ja ELY -keskusten välille
sekä kunnan ja oikeuslaitoksen välille. Maankäyttö- rakennuslain tulkinnanvaraisuus aiheuttaa ongelmia ja saattaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan.
Lain tarkoituksena on, että kansalaisia kohdellaan
tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Riitatapaukset nostavat esille sen, kuinka hallinnan instituutiot voivat horjuttaa kansalaisten uskoa oikeudenmukaisuuden tai tasa-arvon toteutumiselle.

Sami Tantarimäki, Turun yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea

Kyläkoulun muuttuva rooli muuttuvassa kuntakentässä
Tutkimuksen näkökulmana on maaseudulla elämisen edellytykset lähipalveluiden säilyessä, väistyessä, uusiutuessa tai uudistamisen suuntia mietittäessä. Tarkastelun keskiössä on kyläkoulu, jonka
muuttuvaa roolia havainnollistetaan maahanmuuttaja/pakolaiskyläkoulujen, uusien (tai sellaiseksi itseään määrittelevien) kyläkoulujen sekä rooliaan lunastavien kyläkoulujen kautta.
Kohdekoulut ja -kunnat on valittu vuosien saatossa tehdyn kyläkoulu- ja maaseudun maahanmuuttajatutkimuksen sekä niihin liittyneiden keskustelujen, kokemusten ja verkostoitumisen perusteella. Kohteina ovat muun muassa Mikkelin
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(uusi), Mäntän (pakolaislapsia nyt), Punkalaitumen (pakolaislapsia ollut) ja Virtain (paikkaansa
lunastava) kyläkoulut.
Keskeisenä kysymyksenä on se, miten kyläkoululle voi muodostua ja sille voidaan kehittää uusia,
alueesta riippuen erilaisia rooleja liittyen yhteisöllisyyden ja elinvoimaisuuden rakentamiseen sekä
lähipalveluiden ylläpitämiseen. Onko koulun
muuttuva rooli tietoista, tilanteen suomaa, pysyvää
tai väliaikaista? Miten tämä suhteutuu kunnan
strategiseen koulu-, palveluverkko- ja/tai muuhun
suunnitteluun?

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 3

Heli Siirilä, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Ympäristöystävällisten valintojen tekeminen eri asuinympäristöissä
Vaatimukset ja odotukset yksilöiden ja yritysten
toiminnan ympäristöystävällisyydestä kasvavat koko ajan. Yksilöiden ja asukkaiden odotetaan tekevän rationaalisia valintoja muun muassa liikkumisen, kuluttamisen ja asumisen suhteen. Mutta miten asuinalue vaikuttaa asukkaiden mahdollisuuksiin
tehdä ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan?
Suuressa kyselytutkimuksessa selvitettiin seitsemän erilaisen asuinalueen asukkaiden valintoja,
mahdollisuuksia, rajoituksia ja asenteita liittyen
ympäristöystävälliseen toimimiseen. Tutkimusalueet vaihtelivat hyvin tiiviistä kaupunkikeskuksesta
harvaan asuttuun maaseutuun. Kyselyyn vastasi
lähes 2 000 henkilöä.
Tutkimuksen tulosten valossa asuinympäristö ei
vaikuta merkittävästi ympäristöystävällisten asen-
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teiden yleisyyteen, mutta se vaikuttaa siihen mihin
toimiin tartutaan. Maaseudulla esimerkiksi läheinen luonto mahdollistaa marjojen ja riistan hyödyntämisen. Kaupungissa asuvilla ympäristön
huomioivat arkiset valinnat ovat kierrättämistä ja
lajittelua sekä luomuruoan ostoa kaupoista.
Yhä ympäristöystävällisempään toimintaan
pääseminen vaatii uudenlaisia ratkaisumalleja, jotka on usein räätälöitävä kullekin alueelle tai aluetyypille sopivaksi. Ympäristön huomioon ottavan
toiminnan kannalta olennaisia kysymyksiä ovat
ympäristöystävällisten valintojen tekeminen kuluttajille helpoksi, riittävän edulliseksi ja mahdollisimman vähän aikaa vieviksi. Tämä koskee kaikkia
asuinympäristöjä, mutta erilaisissa asuinympäristöissä tämä vaatii erilaisia asioita.

25

mua.fi

TYÖRYHMÄ 4:
Ekosysteemipalvelut sekä
luonnonvarojen käyttö ja hallinta
Koordinaattori:
Antti Saartenoja, kaavapäällikkö, FT, Etelä-Pohjanmaan liitto, 050 347 9845, varapj(at)mua.fi

L

uonnon arvottaminen markkinoiden
kautta on hiipinyt osaksi yhteiskuntien
perustoimintoja. Luonnonarvokauppa ja
päästökauppa ovat muun muassa käsitteitä, joilla ekosysteemin tarjoamat ihmistä
hyödyttävät palvelut on tuotu markkinatalouden piiriin. Luonnonarvojen markkinaistuminen on kaksiteräinen miekka, jossa yhtäältä arvon määrittely rahan avulla antaa selkeän mittarin ihmisen ja luonnon välisen suhteen
määrittelyyn, mutta toisaalta hävittää muiden
arvon määrittelyjen merkityksen.
Samalla luonnonvarojen entistä tehokkaammassa hyödyntämisessä on nähty yksi
Suomen tulevaisuuden kasvuala. Mineraalivarojen, tuuli- ja bioenergian sekä erilaisten biomateriaalien
käyttö
ovat
kasvavan kiinnostuksen
kohteena. Parhaimmillaan
luonnonvarojen uusi ja innovatiivinen
hyödyntäminen voi edistää
kestävää kehitystä ja vahvistaa Suomen
kilpailukykyä.
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Huonoimmillaan luonnonvarojen hyödyntämisen kestävyys jää haaveeksi, ja niistä saatava
hyödyt valuvat maasta ulos.
Ekosysteemipalveluille ja luonnonvaroille
on kasvava kysyntä. Niiden tarjonta on maaseudun ominta alaa. Ne voidaan nähdä uudenlaisen kysyntäpohjaisen maaseutukäsitteen
konkreettisina tulemina, joka mm. uudistaa
kaupungin ja maaseudun välistä suhdetta. Tutkimustiedon jano on myös suuri: mistä tässä
kaikessa oikein on kysymys, mihin suuntaan
markkinat ovat kehittymässä, ja ketkä ovat
voittajia ja ketkä häviäjiä? Miten maaseudun
toimijat reagoivat ja voivatko ne ylipäätään vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen?

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 4

Työryhmän 4 ohjelma:
Esitys on 20 minuuttia, minkä jälkeen on
varattu 10 minuuttia aikaa keskustelulle.
15.00

Työryhmän avaus

15.10

Jouni Kaipainen:
Luonnon hyödykkeistäminen

15.40

Eerika Albrecht:
Luonnonvarahallinta ja turve

16.10

Tauko

16.30

Minna Kaljonen:
Kohti lannan kestävä käyttöä ja
kierrätystä – erilaisten koordinaatiomallien poliittisuus

17.00

Tuija Mononen:
Kaivostoiminnan vaikutukset
maaseudulla paikallisten
asukkaiden kokemina

17.30
–17.45

Yhteenveto ja keskustelu esitysten
annista

Jouni Kaipainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Luonnon hyödykkeistäminen
Onko kaikki kaupan? Seurauseettinen taloustiede
ei ole hyvä asettamaan rajoja kielletyille ja sallituille asioille, sillä kaikkia toimia arvioidaan niiden
seurausten kautta. Kustannushyötyanalyysia ja
markkinattomien hyödykkeiden arvottamista kansalaisten ilmaiseman maksuhalun perusteella voi
soveltaa vain niihin yksilöllisiin preferensseihin,
joilla on suoraa vaikutusta yksilön hyvinvointiin
(seurauksellisuusvaatimus). Ns. kiinnostumattomien preferenssien käyttäminen johtaa yhteiskunnallista päätöksentekoa harhaan.
Yhteiskunnallisten preferenssien tulkintaa täytyy hakea muualta kuin uusklassisesta taloustieteestä. Ihmisten valintoja ohjaavat myös eettiset
periaatteet ja sosiaaliset normit. Yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta ihmisten preferenssin ja hyvinvoinnin välinen ero on ongelma.
Ihmiset eivät aina halua asioita, jotka ovat heille
pitkällä aikavälillä hyväksi. Ympäristöhyödykkeiden suhteen joudumme tekemään päätöksiä kohteista, jotka ovat merkittävältä osin kaikille yhteisiä. Yhteiskäyttöiset voimavarat (commons) sisältävät fyysisen rakenteen kautta syntyviä
keskinäisriippuvuuksia, jolloin A:n valinnat vai-
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kuttavat myös B:n mahdollisuuksiin kuluttaa (ja
päinvastoin). Yksityisen edun rinnalla on sosiaalinen ulottuvuus, mikä tekee vaikeaksi johtaa resurssin kokonaisarvo laskemalla yhteen yksittäisten vastaajien maksuhaluja.
Käytännön ongelmana luonnon hyödykkeistämisessä on se, että ihmiset mieltävät tilanteet uudestaan ja muuttavat käyttäytymistään – joskus
jopa pysyvästi. Yhteiskunnalliseen normiin perustuva toiminta (verenluovutus, lasten hakeminen
ajoissa lastentarhasta) voi muuttua pysyvästi, jos
tilanteeseen tuodaan mukaan taloudelliset kannustimet (palkkiot, sakot). Jos taloudellisen kannustimen käyttöönotto kumoaa (ainakin osin) normin
vaikutuksen, nettovaikutus jää vähäiseksi. Yhteiskunnallisen suunnittelun kannalta pulmana on se,
että emme osaa ennustaa, mitä uudessa tilanteessa
(kuten luonnon hyödykkeistäminen) tapahtuu.
Taloudellinen kannustin on helppo asettaa ja poistaa, mutta sosiaalisen normin manipulointi ei ole
yhtä helppoa.
Luonnonvarojen näkeminen yhteiskäyttöisinä
voimavaroina voi tarjota kultaisen keskitien hakea
maaseudulle sopivia kestäviä ratkaisuja. Jos tuuli-
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voimalan perustaminen ei ole vain maanomistajan
ja tuulivoimayhtiön välinen kahden kauppa, vaan
myös kyläläiset saavat korvausta kokemistaan hai-

toista (menetetty maisema ja meluhaitat), uusi toiminta voi tukea kylien elinkelpoisuutta.

Eerika Albrecht, Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos

Luonnonvarahallinta ja turve
Luonnonvarahallinnan haasteet turvetuotannon
kohdalla näyttäytyvät lisääntyneenä kansalaiskritiikkinä ja pitkittyneinä ympäristölupaprosesseina.
Turvetuotanto on huolestuttanut suomalaisia erityisesti sen suoluontoon ja vesistöihin kohdistuneiden vaikutusten vuoksi. Lisääntyneeseen legitimiteettihaasteeseen on pyritty vastaamaan hallinnan
keinoin; Vapo Oy lisäämällä ympäristövastuutoimintaansa ja valtio suostrategian, valtioneuvoston
periaatepäätöksen sekä ympäristönsuojelulain uudistuksen selvitystyön turvin. Suostrategia käytti
ekosysteemipalvelulähestymistapaa. Lisäksi ympäristönsuojelulain uudistus toteutuessaan toisi yleisen luonnonarvon käsitteen lainsäädäntöön, jolloin toteuttamisvaihtoehtojen vaikutukset luonnonarvoihin olisi otettava huomioon sijoituspaikan
valinnassa.

Ekosysteemipalvelulähestymistapa on keskittynyt taloudelliseen arvottamiseen, jolloin paikalliset
diskurssit ja luonnon arvottaminen niissä on jäänyt
vähemmälle huomiolle. Paikallinen turvekonflikti
Outokummun Viurusuolla tuo esiin luonnonvarojen hallintaan ja luonnon arvottamiseen liittyvää
ongelmakenttää. Kiistaa suon turvetuotantoon ottamisen ja suojelun välillä on käyty lähes 20 vuotta. Luontoa on arvotettu monella tapaa ja eriävät
intressit ja arvot ovat johtaneet ympäristökonfliktinmuodostumiseen. Tapaustutkimus nostaa esiin
maaseudun toimijoiden reaktioita turvetuotantoa
kohtaan. Laajemman hallintakehyksen analyysin
ohella esitys keskittyy analysoimaan mikä on ollut
maaseudun asukkaiden rooli kiistassa ja kuinka lähisuon puolesta on argumentoitu?

Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus, ympäristöpolitiikkakeskus

Kohti lannan kestävä käyttöä ja kierrätystä – erilaisten
koordinaatiomallien poliittisuus
Lanta on maataloustuotannolle tärkeä resurssi,
mutta myös kasvava ongelma. Kasvin- ja lihantuotannon eriytyessä lanta on keskittynyt yhä voimakkaammin tietyille tiloille – ja alueille – mikä on lisännyt mm. ravinnehuuhtoumien ja vesistökuormituksen riskiä. Vakiintuneet lannan käyttötavat
ovat joutuneet koetteille. Yhä useampi ympäristöpoliittinen ohjelma linjaakin, että meidän on opittava kierrättämään lannan ravinteita entistä tehok-
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kaammin esim. ottamalla käyttöön uusia lannan
jatkojalostusmenetelmiä.
Tässä esityksessä tarkastelen minkälaisen tulkinnan nämä lannan kierrätystä koskevat politiikkavaateet ja teknologiat saavat, kun ne kohtaavat
erilaisia käytännön tilanteita, joissa uusia toimintamalleja joudutaan miettimään, kokeilemaan ja testaamaan. Tarkastelu perustuu työpaja- ja haastatteluaineistoon. Tulokset nostavat esille kolme toisis-
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taan laadullisesti eroavaa ”koordinaatiomallia”,
jotka kukin korostavat lannan materiaalisia ominaisuuksia hieman eri tavoin. Nämä muunnokset
ovat kriittistä lannan kestävän käytön ja kierrätyksen kannalta. Riippuen siitä mitä materiaalisia
ominaisuuksia painotetaan, myös koordinaation
toiminnallinen mittakaava muuttuu samoin kuin
oletukset toimijuudesta ja julkisen vallan roolista.
Samalla kun eri koordinaatiomallit arvioivat
erilaisia lannan kestävän käytön ja kierrätyksen tapoja, ne myös joutuvat ottamaan kantaa maatalouden toimintaedellytyksiä koskeviin kipeisiinkin
kysymyksiin. Koordinaatiotapoja erittelevä analyy-

si osoittaa, miten nämä kysymykset ovat aina tiukasti toisiinsa kytkeytyneitä. Tämänkaltainen dynaaminen ymmärrys on tärkeää, jos haluamme
ymmärtää sitä Hailan ja Dyken 2006 kuvaamaa
”mahdollisuuksien tilaa”, jossa lannan kestävä
käyttö ylipäätään voi toteutua. Lannan kestävää
käyttöä ja kierrätystä koskevassa keskustelussa kysymykset siitä kuka voittaa ja kuka häviää, kun
muutosta viedään yhteen eikä toiseen suuntaan
ovat saaneet liian vähän huomiota osakseen. Esittelen millaisia analyyttisia ja metodologisia apuvälineitä koordinaatiomalleja erittelevä lähestymistapa
voi tarjota tähän keskusteluun.

Tuija Mononen, Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos

Kaivostoiminnan vaikutukset maaseudulla paikallisten asukkaiden
kokemina
Suomessa on käynnissä kaivostoiminnan nousukausi. Vaikka kaivostoiminta on globaalia, markkinoista riippuvaa ja tyypillisesti monikansallisten
suurten yhtiöiden hallitsemaa toimintaa, on se
myös paikkasidonnaista. Kaivoshanke on sijoitettava sinne, missä löydetyt varannot on todettu riittäviksi toiminnan aloittamiselle. Tästä johtuen
kaivostoiminnan painopiste on harvaan asutuilla
alueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Suomalaisen kaivostoiminnan nousukausi ja keskustelu alan laajenemisesta on tiivistynyt kahteen teemaan. Ensinnä
laajenemista on puolustettu myönteisillä aluetaloudellisilla vaikutuksilla, kuten työpaikkojen lisääntymisellä erityisesti syrjäisillä alueilla. Toiseksi,
laajenemiseen on suhtauduttu epäilevästi, sillä kaivosteollisuuden ympäristövaikutukset huolestuttavat erityisesti kaivoksen lähialueiden asukkaita ja
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muita toimijoita, kuten luontomatkailijoita ja ympäristöaktiiveja. Erityistä huolta ovat aiheuttaneet
kansainväliset kaivosyhtiöt, jotka laajentavat toimintaansa yhä syrjemmässä sijaitseville alueille ja
etsivät samalla aktiivisesti uusia malmirikkaita
paikkoja hyödynnettäviksi. Tähän ja kaivostoiminnan vaikutuksiin liittyen kaivosyhtiöiden yhteiskuntavastuu ja kestävän kaivostoiminnan kysymykset puhuttavat aiempaa enemmän. Tarkastelen
esitelmässä kaivostoiminnan ympäristö- ja yhteisövaikutuksia; kuinka kestävyys, ympäristöystävällisyys ja toiminnan vaikutukset koetaan ns. uusilla
kaivospaikkakunnilla? Esitelmä perustuu Ilomantsin Hattuvaarasssa sijaitsevan Pampalon kultakaivoksen ja Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran
monimetallikaivoksen vaikutusalueilla asuvien teemahaastatteluihin.
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TYÖRYHMÄ 5:
Muuttuva kuntakenttä
ja maaseutuasumisen edellytykset
Koordinaattorit:
Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, FT,
Kainuun liitto, 040 574 0804,
jouni.ponnikas(at)oulu.fi
Niina Kotavaara, projektitutkija, FM,
Oulun yliopisto, maantieteen laitos,
050 414 7036,
niina.kotavaara(at)oulu.fi
Toivo Muilu, professori,
Oulun yliopisto, maantieteen laitos,
029 448 1711,
toivo.muilu(at)oulu.fi

K

ataisen sateenvarjohallituksen hallitusohjelma vauhditti kuntauudistusta.
Vaikka uudistus on edennyt yskähdellen, voidaan olettaa, että lähivuosina
kuntien määrä vähenee ja sote-palvelujen turvaamiseksi tehdään uudenlaisia julkisen hallinnon ratkaisuja. Yleensä kuntaliitoksissa laajat
maaseutualueet ja keskuskaupunki yhdistyvät,
mikä luo uudenlaisen tilanteen maankäytön
ohjaukseen, kunnalliseen demokratiaan ja
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin sekä julkisten palvelujen tuottamiseen.
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Työryhmässä pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:
• Miten maaseutualueiden asumisen edellytykset saadaan turvattua uudessa tilanteessa?
• Miten toteutetut kuntaliitokset ovat vaikuttaneet liitosalueiden maaseutuun?
• Millaisia maaseutuvaikutuksia kuntien välisellä palvelutuotannon yhteistyöllä on?
• Miten maaseutuvaikutusten arviointia voidaan hyödyntää kuntaliitosten valmistelussa ja toteuttamisessa?
• Millaisia haasteita maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöön liittyy?

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 5

Työryhmän 5 ohjelma:
15.00

Työryhmän avaus

15.05

Essi-Maaria Puska ja Henna Hintsala:
Asuinalueiden kasvu kaupunki–maaseutu-välivyöhykkeellä – yhdyskuntarakenteen eheytymisen ja hajautumisen problematiikka

15.25

15.45

16.05

Kaisu Kumpulainen:
Kunnasta kyläksi – kuntaliitoksen
tuomat haasteet paikalliselle
kehitykselle
Torsti Hyyryläinen ja Sirkku Piispanen:
Paikallisidentiteetti kunnan
muutoskestävyyden osatekijänä

16.30

Riia Metsälä ja Kari Leinamo:
Vaikea lähidemokratia – kokemuksia
Jyväskylästä, Hämeenlinnasta ja
Loimaalta

16.50

Hanna-Mari Kuhmonen:
Maaseutuvaikutusten arviointi
työkaluksi kuntaliitosvalmisteluun

17.10

Toivo Muilu, Niina Kotavaara ja
Jouni Ponnikas:
Maaseutuvaikutusten arviointi
kuntaliitoksissa ja kuntien palvelutuotannon yhteistyössä

17.30
–17.45

Keskustelua

Tauko

Essi-Maaria Puska ja Henna Hintsala, Oulun yliopisto, maantieteen laitos

Asuinalueiden kasvu kaupunki–maaseutu-välivyöhykkeellä –
yhdyskuntarakenteen eheytymisen ja hajautumisen problematiikka
Suomen aluerakenne on tiivistynyt väestön keskittyessä kasvaville kaupunkiseuduille. Sitä vastoin
kaupunkiseutujen sisällä yhdyskuntarakenne on
hajautumassa keskuskaupunkien taajamien ja niiden lievealueiden levitessä aiempaa laajemmille
alueille. Keskuksien väestön lisääntyessä erityisen
suosituiksi asuinalueiksi ovat muodostuneet maaseutu-kaupunki-välivyöhykkeet, joilla nähdään yhdistyvän keskuskaupungin palveluiden ja työpaikkojen suhteellinen läheisyys sekä maaseudun rauha. Asumispreferenssit sekä näiden muodostamaan
kysyntään vastaava elinkeinoelämä ja kuntapolitiikka ovat saaneet aikaan kaupunkiseuduilla osin
suunnittelematonta, kaupunki–maaseutu-välivyöhykkeelle suuntautuvaa rakentamista, jonka voidaan nähdä olevan muun muassa kasvavien etäisyyksien tähden haitallista sekä ympäristölle että

Maaseutututkimuksen tila

kuntataloudelle.
Kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteellisiin haasteisiin ja hajautumiskehitykseen on
pyritty Suomessa vastaamaan 1990-luvulta lähtien
kansainvälisistä, tiiviin yhdyskuntarakenteen
suunnitteluteorioista johdetulla eheyttävällä suunnittelulla. Suomalaisessa eheyttämisessä pyritään
tiivistämään ja täydentämään jo olemassa olevaa
yhdyskuntarannetta samalla parantaen asuinympäristön laatua ja toimintojen välistä saavutettavuutta. Eheytyvää yhdyskuntarakennetta perustellaan
kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen perustuvilla argumenteilla ja sitä tavoitellaan nykyisin Suomen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä kaupunkiseutupolitiikan kautta.
Eheytymisestä ei ole olemassa virallista määritelmää, mistä johtuen eheyttävän suunnittelun mu-
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kaisesta yhdyskuntarakenteesta on olemassa monta
eri tulkintaa, jotka vaihtelevat sekä ajallisesti että
paikallisesti.
Eheytymisen ja hajautumisen problematiikkaa
lähestytään esitelmässä maaseutumaisen ja kylävaltaisen Seinäjoen kaupunkiseudun kautta. Keskikokoinen kaupunkiseutu on tarkastelun kohteena
mielenkiintoinen, sillä pääpaino eheytymiseen ja
hajautumiseen liitetyssä keskustelussa kohdistuu
usein pääkaupunkiseudulle sekä muihin maamme
suurimpiin keskuksiin. Esitys perustuu kolmeen
erilaiseen kasvavaan asuinalueeseen maaseutu-kaupunki-välivyöhykkeellä. Kaksi asuinalueista sijaitsee Seinäjokeen liittyneiden kuntien alueella, ja
yksi tällä hetkellä käynnissä olevan kuntarakenneselvitysalueen kainalossa. Sijaintiensa lisäksi asuinalueiden uuden rakentamisen tukeutuminen vanhaan kylä- ja taajamarakenteeseen tekee asuinalueet esityksen aiheiden tarkastelun kannalta

kiinnostaviksi.
Asiantuntija- ja suunnittelunäkökulman sijaan
esityksessä kiinnitetään erityisesti huomiota kohdealueiden asukkaiden kokemuksiin ja näkemyksiin asuinalueestaan. Esitys ei pureudu suunnittelukäytäntöihin vaan pyrkii esittelemään, miten
eheytyneeseen yhdyskuntarakenteeseen liitetyt tavoitteet toteutuvat asukkaiden silmin kasvavilla
kylä- ja taajama-alueilla. Yhdyskuntarakenteen
suunnittelussa osallistumisen ja eheyttämisen paikallisen tilauksen kautta asukkaiden mielipiteiden
painoarvo on kasvussa. Esityksessä esitellään Suomen Akatemian ”Paikallispolitiikan, asumispreferenssien ja kestävyyden tasapainottaminen maaseutu-kaupunki-välivyöhykkeiden uusilla asuinalueilla” (BALANCE) -konsortiohankeen alustavia
tuloksia, kuten heinäkuussa 2013 toteutettua asukaskyselyä.

Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto

Kunnasta kyläksi – kuntaliitoksen tuomat haasteet paikalliselle
kehitykselle
Pienet maaseutukunnat muuttuvat kuntaliitosten
kautta kyliksi, mikä tuo haasteita paikallisen vaikuttamisen ja demokratian toteutumiselle. Tarkastelen tutkimuksessani ”Kunnasta aktiiviseksi kyläksi - kuntarakenneuudistus ja maaseudun toimijarakenteen muutos” neljän pienen paikkakunnan
kehitystä kuntaliitoksen jälkeen. Kaikki tutkimani
kylät ovat olleet pieniä kuntia, jotka sijaitsevat kaukana kasvukeskuksista. Kuntaliitoksen myötä niiden paikalliset palvelut ovat vähentyneet radikaalisti ja vaikuttaminen oman alueen asioihin on
monimutkaistunut. Kylätoimintaa pidetään mer-
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kittävänä instrumenttina kylän asioita eteenpäin
viemisessä ja kunnan kanssa neuvoteltaessa. Se parantaa lähidemokratian toimivuutta ja edistää kylän kehitystä. Silti kaikilla tutkimillani kylillä oli
havaittavissa toivottomuuden kokemuksia tulevaisuuden suhteen, eikä kylien kurjistumiselle nähty
paljoakaan vaihtoehtoja. Paikallisella aktivoitumisella nähtiin olevan paljon mahdollisuuksia, erityisesti kehittämishankkeiden kautta, mutta niidenkään ei uskottu pitävän kyliä elossa julkista ja yksityistä sektoria leimaavan keskittymistrendin
paineessa.

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 5

Torsti Hyyryläinen ja Sirkku Piispanen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Paikallisidentiteetti kunnan muutoskestävyyden osatekijänä
Esitys perustuu tutkimukseemme, jonka kohteena
on identiteettiresurssien rakentuminen ja käyttö
paikallisdiskursseissa ja kehittämisessä. Tapauksena
tutkimme Lahden ja Kouvolan kaupunkien välissä
sijaitsevan 7000 asukkaan Iittin historiallista kehitystä (paikalliskehitysdiskurssi) sekä kehittämistä
kuntamuutostilanteessa vuosina 2011–12 (paikalliskehittämisdiskurssi). Tutkimuskysymykset ovat:
1) Miten identiteettiresurssi muotoutuu ja miten
sitä käytetään paikallisdiskursseissa? 2) Mikä merkitys identiteettiresurssin käytöllä on paikallisen
muutoskestävyyden kannalta?
Teoreettisina käsitteinä käytämme sosiaalisen
pääoman ja paikallisen resilienssin käsitteitä, joista
jälkimmäistä vastaavana suomenkielisenä terminä
käytämme muutoskestävyyden käsitettä. Teoreettisen kehystyksen avulla pyrimme jäsentämään ja
ymmärtämään paikallisyhteisöjen reaktioita ja sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin.
Keräsimme tutkimusaineistoa postikyselyllä,
joka lähetettiin seitsemän postinumeroalueen
1260:lle Iitissä kirjoilla olevalle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Vastauksia tuli 561 kpl (44,5 %).
Lisäksi teimme yhdeksän teemahaastattelua Iitissä
asuville tai siellä asuneille henkilöille. Aineistona
käytimme myös Iittiä koskevaa historiantutkimusta (kuten Iitin historia I–III, Kymenlaakson historia I–II). Lisäksi keräsimme media-aineiston, joka

koostuu sanomalehtiartikkeleista, mielipidekirjoituksista ja lukijapalautteista sekä alueradioiden
verkkosivuilla julkaistuista teksteistä. Analysoimme myös Iitin kuntastrategia-asiakirjoja, valtuustoseminaarien muistioita 2006 –2011, talousarvioita
2007–2012 ja taloussuunnitelmia 2007–2013.
Tutkimuksen perusteella esitämme, että kylän
asukkaiden yhteishengen kokeminen voimakkaaksi on merkitsevästi yhteydessä ihmisten aktiivisuuteen yhteisten asioiden hoitamisessa kunnassa. Yhteisöllisyys ja vahva yhteisöpääoma vaikuttavat siis
positiivisesti näkemyksiin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tutkimuksen tulosten perusteella
pohdimme esitelmässä laajemmin, miten ylipaikallinen muutos paineistaa esiin paikallisen vastavoiman, jonka oleellinen osa paikallinen identiteetti
keskeisine piirteineen on. Identiteettiresurssien
käyttö on osa paikallisen muutoskestävyyden luomista. Paikallisidentiteetti voidaan tulkita muutoskestävyyden kimmoisaksi välittäjämekanismiksi.
Sen yhtenä tarkoituksena on suodattaa toimintaympäristön muutoksia niin, että kestävän sopeutumisen prosessi tulee mahdolliseksi. Kunnilla
näyttää Suomessa olevan tärkeä rooli paikallisidentiteetin syntymisessä ja säilymisessä. Kuntainstituutiolla on myös välinearvo identiteettiresurssin
uusintamisessa.

Riia Metsälä, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti ja Kari Leinamo, Vaasan yliopisto

Vaikea lähidemokratia
– Kokemuksia Jyväskylästä, Hämeenlinnasta ja Loimaalta
Pienissä kunnissa luottamushenkilöitä voidaan valita tasapuolisesti kunnan eri osista, mutta kuntarakenteen muuttuessa on alueelliseen demokratiaan
löydettävä uusia ratkaisuja. Viimeaikaisissa yhdistymisissä maaseudun äänen kuuluminen on halut-
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tu ottaa huomioon perustamalla lähidemokratiatoimielimiä. Tällaiset toimikunnat, lautakunnat,
neuvottelukunnat, seurantaryhmät ja johtokunnat
eivät ole kuitenkaan välttämättä muodostuneet pysyviksi käytännöiksi. Myös niiden vaikutusmah-
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dollisuudet ovat jääneet hyvin vähäisiksi.
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa
Kylät, kaupungit ja maaseudun lähidemokratia
-tutkimuksessa tarkasteltiin lähidemokratian toteutumista kolmessa kuntaliitoksen tehneessä kaupungissa ja näiden maaseutumaisilla liitosalueilla.
Tutkimusalueina olivat Hämeenlinna (Lammi),
Jyväskylä (Korpilahti) ja Loimaa (Alastaro). Tavoitteena oli analysoida kylien asemaa ja maaseudun
kehittämistä kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmasta sekä etsiä uusia keinoja lähidemokratian vahvistamiseksi. Tutkimuksessa
haastateltiin yhteensä 84 paikallista vaikuttajaa.
Lähidemokratia tuntuu olevan aiheena ja käsitteenä vaikea. Vaikka alueellisten toimielinten jäsenet arvostavat työtään, on tällaisten toimielinten
ja muidenkin vaikutuskanavien toiminta jäänyt
suurelle yleisölle ja jopa luottamushenkilöille vie-

raaksi. Liitosalueilla korostettiinkin edustuksellisen demokratian eli kaupunginvaltuustoon valittujen paikkakuntalaisten merkitystä. Myös maaseudusta vastaavien viranhaltijoiden osaamisella on
suuri merkitys yhteyden luomisessa kaupungin
päätöksentekoon.
Kylien äänen kuuluminen on kuitenkin kokonaisuutena vähäistä, sillä asukkaiden mielipidettä ei
juuri kysytä. Kaupungin viranhaltijoiden ja kaupunginvaltuutettujen olisikin monimutkaisten organisaatiouudistusten ja näennäisten lähidemokratiamallien kehittelyn sijaan jalkauduttava nopeasti
kyliin kuuntelemaan paikkakuntalaisten mietteitä.
Toisaalta muutosta tarvittaisiin myös maaseutualueilla: kuntalaisten olisi osallistuttava huomattavasti
nykyistä enemmän tarjottuihin mahdollisuuksiin.
Kyläläisten vähäinen halukkuus olla mukana aktiivisena toimijana ja vaikuttajana on vaiettu ongelma.

Hanna-Mari Kuhmonen, työ- ja elinkeinoministeriö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluksi kuntaliitosvalmisteluun
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä monet
Suomen kaupungit ja kunnat ovat maaseutumaistuneet. Kuntaliitokset ovat koskeneet useita maaseutukuntia, jotka ovat yhdistyneet joko keskenään tai
suuremman keskuskaupungin kanssa. Kuntien koko on kasvanut ja on syntynyt moniaineksisia laajojen maaseutualueiden ja keskuskaupungin yhdistelmiä, eräänlaisia maaseutukaupunkeja.
Leinamo (2010) tarkasteli tutkimuksessaan
vuosina 2001–2009 toteutettujen 45 maaseutu–
kaupunki-kuntaliitoksen toteutumista. Tutkimuksen mukaan liitokset johtivat maaseutualueilla pahimmillaan suuriin pettymyksiin. Lupaukset palvelujen turvaamisesta osoittautuivat monessa
tapauksessa liioitelluiksi tai jopa vääriksi. Lupausten sijaan tulisikin pohtia, miten maaseutua arvostettaisiin suuremman kokonaisuuden osana. Kuntaliitokseen tulisi valmistautua paljon nykyistä
ajattelutapaa huolellisemmin ja kriittisemmin.
Maaseutukatsaus 2011 -kansalaiskyselyssä tuli
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esiin kahdenlaisia mielipiteitä. Toisilla paikkakunnalla kuntaliitokset ja koko Paras-hanke nähtiin
hyväksi asiaksi, toisissa aihetta ei suvaittu lainkaan.
Osassa tutkimusalueen kuntaliitoskuntia oltiin
erittäin skeptisiä kuntaliitoksia kohtaan ja myös
moneen muuhunkin asiaan. Kuntaliitosten kielteinen lataus heijastui koko elämänmenoon maaseudulla. Kuntaliitoksiin myönteisesti suhtautuvat arvelivat aiempaa suuremman kunnan tuovan etuja
muun muassa kuntatalouteen ja palvelujen järjestämiseen.
Kokemukset osoittavat, että kuntaliitosvalmisteluun tarvitaan uutta työkalua, joka auttaa valmistelijoita ja päätöksentekijöitä ottamaan huomioon
maaseutunäkökulman. Näin voidaan parantaa
maaseudun asukkaiden, yrittäjien ja toimijoiden
asemaa ja tyytyväisyyttä kuntaliitoksissa. Pitkällä
tähtäyksellä tämä on välttämätöntä kestävien ja oikeudenmukaisten ratkaisujen aikaansaamiseksi.
Maaseutuvaikutusten arviointi on osallistavaa
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suunnittelua tukeva työkalu, jolla voidaan konkretisoida paikkaperustaista ajattelua käytäntöön. Arviointiprosessissa mukana ovat päätöksen valmistelijat ja tekijät yhdessä päätöksen vaikutusten kohteena olevien ihmisten kanssa. Kun arviointi
toteutetaan paikallistasolla, se auttaa näkemään
päätöksen vaikutukset paikkaan, johon päätös
kohdistuu. Paikalla voidaan asiayhteydestä riippuen tarkoittaa hallinnollisesti rajattua aluetta, kuten
kuntaa, maantieteellistä aluetta, kuten valumaaluetta, tai sosiaalisen pääoman määrittämää aluetta, kuten kylää.
Vaikutuksia voi arvioida sitä täsmällisemmin,
mitä paikallisemmalla tasolla arviointia tehdään. Tämä puoltaa arvioinnin tekemistä kylän lähtökohdista käsin. Ajoissa tehty vaikutusten arviointi mahdollistaa proaktiivisuuden ja useiden näkökulmien
huomioonottamisen kehittämisessä; kehittämistä
voidaan kohdentaa toivottujen vaikutusten mukaisesti ja ehkäistä kielteisiä vaikutuksia. Perinteisesti
kylissä on toimittu reaktiivisesti, eli reagoitu uhan,
kuten kyläkoulun lakkauttamisen, toteutuessa.
Maaseutuvaikutusten arvioiminen kylätasolla
mahdollistaa politiikan rakentamisen alhaalta ylöspäin. Sen kautta voidaan tiivistää kunnan ja sen kylien kumppanuutta ja vuorovaikutusta sekä luoda
paikalliset olosuhteet huomioonottavia ratkaisuja.
Lahden seudun yhdeksän kunnan UusiKuntaja Lohjan seudun neljän kunnan Uusi Lohja -kuntaliitosvalmisteluissa haluttiin varmistaa maaseutu-
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näkökulman huomioonottaminen ja siksi maaseutuvaikutusten arviointi kytkettiin jo valmisteluun.
Prosessi käynnistettiin asiantuntijatyöpajalla, johon osallistui suunnitellun suurkunnan alueen virkamiehiä, luottamushenkilöitä sekä maaseudun
kehittäjiä kylistä ja Leader-toimintaryhmistä. Tarkasteltavina teemoina olivat palvelujen järjestäminen, yhdyskuntarakenne ja elinkeinopolitiikka sekä demokratia ja identiteetti.
Näiden esimerkkiliitosten pohjalta voidaan
tunnistaa mm. seuraavia haasteita liittyen maaseutuvaikutusten arviointiin:
• Kuka ottaa vastuun arviointiprosessin käynnistämisestä ja eri osapuolien koolle kutsumisesta?
• Kuka ottaa arviointiprosessissa omistajuuden ja
huolehtii siitä, että maaseutunäkökulma tulee
huomioitua eri vaiheissa prosessin edetessä kunnan keskeisiä päätöksiä tehtäessä ja asiakirjoja
valmisteltaessa?
• Kuinka varmistetaan, että määräaikaisen yhdistymissopimuksen päätyttyä maaseutunäkökulma otetaan huomioon käytännön ratkaisuja
tehtäessä?
• Kuinka varmistetaan, että uuden kunnan strategiassa tunnistetaan erilaisten maaseutualueiden kunnalle tuomat voimavarat ja mahdollisuudet sekä otetaan huomioon maaseudulla
asuvien ihmisten, yritysten ja yhteisöjen tarpeet
ja olosuhteet?
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Toivo Muilu, Oulun yliopisto, maantieteen laitos ja MTT Taloustutkimus,
Niina Kotavaara, Oulun yliopisto, maantieteen laitos ja Jouni Ponnikas, Kainuun liitto

Maaseutuvaikutusten arviointi kuntaliitoksissa ja kuntien
palvelutuotannon yhteistyössä
Suomessa on vuodesta 2009 lähtien ollut käytössä
maaseutuvaikutusten arviointimenetelmä, jolla pyritään lisäämään maaseutua koskevien aluemuutosten eri osapuolten keskinäistä dialogia. Menetelmää on kehitetty Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) toimesta ja taustalla ovat
kokemukset mm. Englannin, Pohjois-Irlannin ja
Kanadan vastaavasta menettelystä. Menetelmällä
on Suomessa vahva poliittinen tuki, sillä se on hyväksytty sekä valtioneuvostossa että eduskunnassa.
Maaseutuvaikutusten arvioinnilla pyritään vaikuttamaan maaseutualueiden asemaan aluesuunnittelussa. Se on menetelmä, jonka tavoitteena on tunnistaa politiikan ja suunnittelun aiheuttamat vaikutukset maaseudun asukkaiden arkipäivään ja
asuinympäristöön. Maaseutuvaikutusten arvioinnin
keskeinen lähtökohta on ehkäistä suunnittelutoimenpiteiden kielteisiä maaseutuvaikutuksia jo etukäteen ja siten välttää haittavaikutusten yhteiskunnalle jälkikäteen aiheutuvia kustannuksia. Suunnittelun maaseutuvaikutukset voivat kohdistua kaikille
elämänaloille ja maaseutuun asuinympäristönä. Arviointia tarvitaan alueellisen tasa-arvon toteutumiseen ja maaseudun tulevaisuuteen vaikuttamiseen.
Menetelmän tavoitteena on siis liittää maaseutunäkökulma systemaattiseksi osaksi politiikkojen valmistelua ja toteuttamista suunnittelun eri tasoilla.
Suomessa jo toteutuneissa kuntaliitoksissa useita
maaseutukuntia on yhdistynyt keskuskaupunkeihin. Kuntaliitosten vaikutukset ovat erilaisia kaupunki- ja maaseutualueilla. Liittymäkeskusten asukkaat voivat luottaa julkisten palvelujen säilymiseen
lähialueellaan, mutta liitoskunnan reuna-alueilta
etäisyydet palveluihin usein kasvavat. Kuntaliitoksilla on merkittäviä vaikutuksia maaseudulla asumisen edellytyksiin ja yhdyskuntarakenteeseen uusien
kuntien alueella.
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Oulu on Suo-
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men viidenneksi suurin kaupunki. Se on myös Suomen toistaiseksi ainoa suuri kaupunkiseutu, jossa on
onnistuttu toteuttamaan laaja maaseutumaisten
ympäristökuntien liittyminen keskuskaupunkiin.
Oulussa vuoden 2013 alussa toteutunut viiden kunnan liitos on asukasmäärältään Suomen toistaiseksi
suurin ja se toi kaupunki-maaseutu-vuorovaikutuksen piiriin ja yhteisen kuntarajan sisälle jopa harvaan
asutun maaseudun kuntia.
Kainuu on yhdeksän kunnan ja yli 80 000 asukkaan maakunta, jossa toteutettiin vuodesta 2005
vuoteen 2012 kestänyt Kainuun hallintomallikokeilu. Kokeilussa maakuntakuntayhtymä huolehti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä toisen asteen koulutuksen järjestämisestä, maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta sekä maakunnan suunnittelusta ja
kehittämisestä. Ylintä päätösvaltaa maakunnan hoidettavaksi sovituista asioista käytti kokeilualueen
asukkaiden kunnallisvaalien yhteydessä yleisillä vaaleilla valitsema maakuntavaltuusto.
Tässä esityksessä tarkastellaan yhtäältä Oulun
kuntaliitosta maaseutuvaikutusten arvioinnin näkökulmasta: Millaisia vaikutuksia kuntaliitoksella on
ollut maaseutuasumisen mahdollisuuksiin liitosalueella? Millaisilla toimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä kuntaliitoksen haitallisia maaseutuvaikutuksia
ja samalla vahvistaa liitoksen positiivisia maaseutuvaikutuksia? Miten maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttöä kuntaliitostilanteessa voidaan kehittää uuden Oulun kokemusten perusteella? Toisaalta analysoidaan, millaisia maaseutuvaikutuksia
Kainuun hallintomallikokeilulla oli. Taustalla on
Oulun yliopiston maantieteen laitoksen ja Kajaanin
yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluiden (AIKOPA) yhteishanke, jota on toteutettu
vuosina 2011–2013. Hankkeen rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) suosituksesta.

Maaseutututkimuksen tila

TYÖRYHMÄ 6:
Maaseutupolitiikka ja alueellisen kehittämisen
välineet
Koordinaattorit:
Sanna Sihvola, ylitarkastaja, MMM, maa- ja
metsätalousministeriö, maaseudun kehittämisyksikkö, 029 516 2264, sanna.sihvola(at)
mmm.fi

S

uomen maaseutupoliittinen järjestelmä
koostuu monista eri tekijöistä ja useasta
välineestä. Toimijoita maaseutupolitiikan kentällä on ruohonjuuritasolta
EU:hun. Toimijoiden moninaisuus on maaseutupolitiikan vahvuus. Välineitä maaseutupolitiikan toteuttamiseen tarjoavat kansallisten
toimien lisäksi EU-osarahoitteiset ohjelmat,
maaseuturahastosta rahoitettava maaseudun kehittämisohjelma sekä rakennerahastosta rahoitettavat aluekehittämisohjelma (EAKR) ja sosiaaliohjelma (ESR). Lisäksi kalatalousrahastosta on välineitä
maaseutualueiden kehittämiseen. Tärkein
väline maaseutupolitiikan toteuttamiseen
ja maaseudun kehittämiseen on kuitenkin yhteinen tahtotila.

Maaseutututkimuksen tila

Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies, RO,
maa- ja metsätalousministeriö, maaseudun kehittämisyksikkö, 040 5246112, sirpa.karjalainen(at)
mmm.fi

Maaseutupolitiikan koordinoijana toimii
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.
Työryhmässä pohditaan mm., miten maaseudun kehittämistä voitaisiin tehostaa. Miten
saadaan madallettua tai rikottua eri politiikkojen välisiä raja-aitoja? Ovatko maaseudun kehittämisen välineet nykyisellään toimivia?
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Työryhmän 6 ohjelma:
Esitys on 20 minuuttia, minkä jälkeen on
varattu 10 minuuttia aikaa keskustelulle.
15.00

Aloitussanat

15.15

Ilkka Luoto:
Paikkaperusteisen kehittämisen
mahdollisuudet ja haasteet

15.45

Sirpa Karjalainen:
Millaisilla välineillä saadaan aikaan
maaseudun innovaatioihin perustuvaa kasvua?

16.15

Tauko

16.30

Laura Jänis:
Maaseutupolitiikan verkoston ja
välineiden toimivuuden tarkastelua

17.00

Yhteenveto ja keskustelu työryhmän
annista

17.45

Työryhmä päättyy

Ilkka Luoto, Vaasan yliopisto, filosofinen tiedekunta, aluetiede

Paikkaperusteisen kehittämisen mahdollisuudet ja haasteet
Pohdin esityksessäni paikkaperustaista ajattelua sekä paikkaperusteista kehittämistä kansallisen maaseutupolitiikan muotoilussa. Globaalitalouden
vaikutukset näkyvät erilaistuvina kehityskulkuina
eri paikoissa. Paikkaperustaisessa ajattelussa tunnistetaan sijaintiin kiinnittyvän toiminnan vaihtelu ja paikallinen erityisyys. Yhtäältä tämä tarkoittaa
kärjistyviä kehityseroja, kasvavia paikallisia haasteita, mutta myös maaseutumaisen osaamisen sekä
tarjonnan liitoksia osana laajempia toimija- ja kehittäjäverkostoja. Paikkaperustainen ajattelu tunnistaa myös tunneperäisen ja kulttuurisen kiinnit-
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tymisen paikkaan. Tässä mielessä voidaan puhua
myös paikkaperustaisen ajattelun avaamista mahdollisuuksista.
Nyt käynnissä olevat aluehallinnon uudistukset
synnyttävät kansalaisissa epävarmuutta. Samaan
aikaan jaetaan taloudellista niukkuutta ja peräänkuulutetaan resurssiviisautta. Ne ohjaavat vääjäämättä paikallisen hallinnan ja talouden rakennemuutokseen. Paikkaperusteisen kehittämisen voimavara on uudelleen määrittyvien monikerroksisten
ja aktiivisesti toimivien maaseutuyhteisöjen näkökulmassa.

Maaseutututkimuksen tila

Työryhmä 6

Sirpa Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö, maaseudun kehittämisyksikkö

Millaisilla välineillä saadaan aikaan maaseudun innovaatioihin
perustuvaa kasvua?
EU:n kasvun strategia perustuu älykkään, kestävän
ja osallistavan kasvun periaatteille ja tavoitteena on
näitä kunnioittaen ja käyttäen saada aikaan tasapainoista kasvua ja kehitystä kilpailukykyään menettäneessä Euroopassa. Välineinä ovat käytettävissä kaikki EU:n osarahoittamat ohjelmat ja niiden
mahdollisuudet erikseen jayhdessä.
Millaisia välineitä ja mahdollisuuksia tarjotaan
maaseudulle edesauttaa älykästä, innovatiivista
kasvua, ovatko välineet Suomalaiseen todellisuuteen soveltuvia ja onko niiden täysimittaiseen käyttöön edellytyksiä? Mitkä tekijät ovat kriittisiä?
Tulevan kauden 2014–2020 maaseuturahaston
ohjelma rakentuu Neuvoston ja Euroopan Parlamentin asetukseen ja sen mahdollistamiin kehittämisen välineisiin. Ohjelma on ollut avoimella lausuntokierroksella ja valmistelu jatkuu edelleen.
Maaseudun kehittämisohjelmassa innovatiivista
kasvua tukee erityisesti toimenpide ”yhteistyö”, johon liittyy myös uusi maatalouden (laajana käsitteenä) tuottavuuden ja kestävyyden innovaatioyhteistyön elementti, jossa on tarkoituksena tuoda
tutkimusrahoitusta vastaamaan paremmin käytännön tarpeisiin. Sen puitteissa on mahdollisuus perustaa yhteistyöryhmiä (EIP-ryhmä) jotka etsivät
nimenomaisesti uusia innovaatioita. Näiden tueksi
on perustettu myös komission yhteydessä toimiva
”AGRI EIP service point”, jonka tehtävänä on koo-

Maaseutututkimuksen tila

ta ja välittää tietoa Euroopan laajuisesti.
Muita osaamisvetoista kasvua edistäviä toimia
ovat koulutus, viestintä, neuvonta sekä yritysten
kehittämistoimet, joihin on kaavailtu tulevalle
kaudelle myös erityistä kokeilurahaa, jonka yritys
voi käyttää idean kehittämiseksi eteenpäin kohti
innovaatiota.
Tavoitteena on käydä kriittistä keskustelua keinojen tehokkuudesta ja saada myös näkemystä löytyykö Suomessa tarpeeksi tahoja, jotka voivat tukea yrittäjiä, koota EIP-ryhmiä ja tuoda uusia sektorirajat ylittäviä yhteistyömahdollisuuksia, joita
esimerkiksi biotalouden edistäminen tai maaseudun palveluiden uudistaminen ja säilyttäminen
edellyttävät.
Toisena tavoitteena on löytää keskeisiä teemoja,
joiden alla erityisesti edellä mainittuja EIP-ryhmiä
olisi tärkeää kehittää.
Tarkemmin asiaan voi perehtyä tutustumalla: ”Proposal
for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).
2011/0282 (COD). Lähinnä artiklat 15, 16, 18, 20,
36 ja 61–63 tai maa- ja metsätalousministeriön sivuilta
löytyvään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaluonnokseen. Asetusluonnos löytyy myös maaseutu.fi
-sivuilta.
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Laura Jänis, työ- ja elinkeinoministeriö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR)

Maaseutupolitiikan verkoston ja välineiden toimivuuden tarkastelua
Alustus perustuu käytännön kokemukseen YTR:n
sihteeristön ydinjoukossa toimimisesta. Siinä tarkastellaan maaseutupolitiikan verkoston toimivuutta tässä hetkessä ja esitetään ajatuksia ja konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.
YTR on valtioneuvoston asettama yhteistyöelin,
mutta myös tätä ”varsinaista YTR:ää” laajempi verkosto ja toimintatapa, joka toimii kansallisen laajan maaseutupolitiikan agendalla. YTR:n toimintaohjelma on maaseutupoliittinen kokonaisohjelma ja vuoden 2013 aikana valmistellaan kuudetta
kokonaisohjelmaa vuosille 2014–2020.
Valtioneuvosto asetti YTR:n heinäkuussa 2013
jatkokaudelle vuoden 2015 loppuun asti. YTR:n
yhtenä tehtävänä on ”maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapo-
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jen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja
kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperusteista politiikkaa”. Alustuksessa pohditaan, millaisia askeleita seuraavaksi voitaisiin ottaa, jotta
YTR-verkoston toimijat ja toimintatavat saataisiin
rakennettua sellaiseksi ”yhä enemmän vaikuttavuuteen tähtäävien toimintojen ketjuksi”, mitä
YTR:n arvioinnissa (Sillanpää ym. 2012) esitettiin.
YTR toimii verkostomaisen ja hierarkisen toimintatavan välissä, mikä asettaa omat haasteensa käytännön työlle. Lisäksi pohditaan yhteistyötä EUosarahoitteisen maaseutuohjelman ja maaseutuverkostoyksikön kanssa sekä YTR:n asemoitumista
kansallisen aluepolitiikan kokonaisuuteen ja maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikan yhteistyötä.

Maaseutututkimuksen tila

Maaseutututkimuksen tila
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