
 

Maaseutututkijatapaamisen työryhmien satoa  

Tutkijoiden terveisiä päättäjille: 

”Kiertotalous ja sen soveltaminen biotaloudessa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
maaseudulle.” 

”Att förankra mathantverket i Finland är ett pionjärarbete där Föreningen Mathantverk i 
Finland rf. – Suomen Artesaaniruoka ry. I framtiden har en central roll. Arbetet innebär att 
skapa förutsättningar för att sektorn skall kunna växa och utvecklas och att forma ett nationellt 
nätverk av Mathantverkare. Mathantverkssektorn behöver nya lösningar bl.a. på frågor som 
berör logistik, tillgång till regionala gemensamma verksamhetsutrymmen och förenklad 
byråkrati för att nämna några.” 

”Maaseudun elinvoimaisuuden ja elinkeinovaihtoehtojen moninaisuuden varmistamiseksi tulisi 
panostaa innovatiivisiin kunnat, yritykset ja asukkaat uudella tavalla yhdistäviin 
toimintamalleihin ja ratkaisuihin. Näistä eräs vaihtoehto voisi olla yhteiskunnallinen yrittäjyys, 
jonka avulla saadaan kaikki toimijat yhteisen asian äärelle osallisuuden ja kumppanuuden 
kehittämiseksi. Samanaikaisesti tulisi luoda uusia toimialoja ja teknologiaa hyödyntäviä 
ratkaisuja ja niihin liittyvä neuvontaa, jotta maaseutu saataisiin eläväksi, kestäväksi ja 
houkuttelevaksi.” 

”Tieteelliseen näyttöön perustuvan kiertotalouden periaatteita soveltamalla voidaan parantaa 
maa- ja metsätalouden (biotalouden) kannattavuutta alueellisella tasolla. Tällaisen muutoksen 
aikaansaamiseksi tarvitaan resursseja ja poliittista päätöksentekoa joka edesauttaa kehitystä 
myös maaseudulla.” 

 “Biotalous rakennetaan kestävän kehityksen periaatteella. Tarvitaan lisää tieteellistä näyttöä 
metsänhoidon pitkäaikaisvaikutuksista monimuotoisuuteen ja miten taloudellinen ja 
ekologinen kannattavuus voidaan saavuttaa samanaikaisesti.”  

”Maahanmuuttajien työllistämiseen ja kotouttamiseen liittyviä palveluita on kehitettävä ja 
niiden saatavuus turvattava myös maaseutualueilla.” 

”Suomen maaseutu on erilaista eri osissa maata, ja myös maaseudulla asuva ’väki’ on erilaista 
eri puolilla Suomea. Maahanmuuttajien näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että maaseudun 
rakenteiden (esim. palveluiden) ja maahanmuuttajien välinen kohtaaminen tarvitsee 
tilannekohtaisesti erilaisia julkisen vallan ja kolmannen sektorin tukitoimia ts. ns. 
maahanmuuttajille suunnatut yhtenäiset palvelut eivät kohtaa tarpeeksi moninäkökulmaisesti 
ihmisten arkea ja todellista elämää.” 

”Maaseudun merkitystä houkuttelevana maahanmuuton kohdealueena ei meillä ole oivallettu: 
esimerkiksi maaseudun systemaattinen markkinointi maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden mahdollisena  työ- ja asuinalueena  puuttuu kokonaan.” 



”Uudistuneen hankintalain innovaatiokumppanuus mahdollistaa entistä paremmin myös 
pienten maaseudun yritysten pääsyn mukaan julkisiin hankintoihin.” 

”Paikallisruoan arvoketjun toimijoiden tavoitteeksi: samaan maaliin yhdessä tehden ja reilulla 
pelillä.” 
 
”Puutarhayrittäjä on alaa ja aluettaan vahvistava tekijä, kun hän osaa rakentaa yritykseensä 
monipuolisen liiketoimintaosaamisen avoimen asenteen ja sujuvien kommunikaatiotaitojen 
avulla.” 
 
”Käsitykset kotiseudusta ovat rakennettuja ja muuttuvia; tunnetta kotiseudusta, 
yhteenkuuluvuudesta ja osallisuudesta voidaan ja kannattaa rakentaa aktiivisin poliittisin 
toimenpitein.” 

”Maaseutuhallinnon itselleen rakentama byrokratian rautahäkki avautuisi palauttamalla 
luottamuksen asiakkaaseen.” 
 
”Suomen maaseutu tarvitsee oman digitalisaatiostrategian: Yhteiskunnan on taattava kaikille 

maaseudun yrityksille ja asukkaille mahdollisuus hankkia kohtuuhintainen kiinteä 

laajakaistayhteys ja kaikkien apua tarvitsevien on saatava neuvontaa digilaitteiden käyttöön. ” 

”Aluerakenteen suunnittelussa pitää ottaa huomioon kotiseutukokemus: se, miltä muutos 
tuntuu on yhtä tärkeä argumentti kuin se, mitä muutos maksaa.” 

”Ruralia-instituutissa kehitettyjä kokemuksellisen kotiseutututkimuksen menetelmiä kysytään 
ulkomailla (Etelä-Afrikka, Kanada, Japani), osaamista kannattaa viedä. Tämä pätee 
todennäköisesti muuhunkin suomalaiseen maaseutututkimukseen.” 

”Leader-toimintatapa hyödyntää yhteiskehittämisen kautta maaseudun yhteisöjen niukat 
voimavarat ja muuntaa ne käyttövalmiiksi, missioon perustuviksi, seuraukselliseksi ja 
sidosryhmien arvostamiksi ratkaisuiksi.”  

”Sote-uudistukseen ja LAPE-muutosohjelmaan kaivattaisiin paikkaperusteista lähestymistapaa 
ja maaseutuvaikutusten arviointia, jotta voitaisiin ottaa huomioon arjen sujuvuus ja palvelujen 
saavutettavuus.”  

”Paikkaperusteista hyvinvointitietoa tuottava kumppanuuspöytäprosessi auttaa tarkentamaan 
kuvaa kunnan sisäisistä ja paikallisista hyvinvoinnin haasteista, joihin ei tilastoaineistoilla 
ulotuta, mutta mihin tarvitaan osallistavia ja paikalliset olosuhteet huomioivia ratkaisuja.”  

”Paikkasokeuden selättäminen on yksi keino vähentää terveyspalvelujen tarjonnan 
eriarvoistumista maaseudulla.” 

”Maaseudulla syrjäytymisen riski on suurentunut. Matalan kynnyksen toiminta, tuki ja palvelut 
eivät saa etääntyä maaseudulta” 

T. Suomalaiset maaseutututkijat  

 

P.s. Haluatko tietää aiheista lisää? Tutkimukset tarkemmin kuvattuna löytyvät vuoden 2017 
Maaseutututkijatapaamisen abstraktikirjasta osoitteesta http://www.mua.fi/wp-
content/uploads/2017/08/Maaseutututkijatapaaminen2017_Abstraktikirja.pdf 
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