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Maaseutututkijatapaaminen

Maaseutu lähellä
Leppävirta 31.8.2017

Tänä vuonna järjestetään maaseutututkijatapaaminen 25. kerran! Juhlavuonna kokoonnumme Pohjois-Savossa Leppävirralla to 31.8.2017. Tapaamispaikkana toimii kylpylähotelli Vesileppis. Tällä
kertaa maaseutututkijatapaaminen on maksuton
sekä yksipäiväinen, ja tapaamisen jälkeen on helppo
jäädä Maaseutuparlamenttiin. Maaseutututkijatapaamisen järjestävät tänä vuonna yhteistyössä Maaseudun uusi aika -yhdistys ja valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke sekä Pohjois-Savon Kylät
ry.

Vuoden 2017 teemana Maaseutu
lähellä
Kun puhutaan maaseudusta ja sen erityisyydestä,
puhutaan usein asioista jotka liittyvät ihmisiä ja
ympäristöä lähellä tapahtuviin ilmiöihin, paikkoihin
ja paikallisuuteen. Maaseudulla asuvilla ihmisillä on
voimakas paikallinen identiteetti ja asuinpaikkoihin
kiinnytään ja kiinnitytään, mikä näkyy myös sitoutumisena yhteisölliseen kehittämistoimintaan. Maaseutupolitiikka ja -tutkimus ovat tunnistaneet paikallisuuden merkityksen alueiden kehityksessä.
Paikkaperustainen kehittäminen ja paikallisen näkökulman huomioiminen ovat avain tulevaisuuden

kestävien hyvinvointi- ja palveluratkaisujen kehittämisessä.
Globalisaation ylipaikallisten virtojen ja kasvottomuuden vastavoimana ihmiset kaipaavat yhä
enemmän asioita jotka ovat tuttuja ja lähellä. Esimerkiksi kasvava kiinnostus lähiruokaan kertoo
ihmisten halusta tietää, mistä heidän ruokansa tulee
ja miten se tuotetaan. Lähiruoka mahdollistaa vuorovaikutuksen, olipa se sitten kasvokkain kohtaamista tai sosiaalisen median avulla käytävää keskustelua. Tämä lisää luottamusta ja yhteisöllisyyttä
asiakkaiden sekä yrittäjien välillä. Ruoan lisäksi
maaseudun energiantuotannon toivotaan tapahtuvan lähempänä, omalla kylällä ja omia resursseja
hyödyntäen. Paikallisista energiantuotannon ratkaisuista ennustetaan nousevaa elinkeinoa ja ihmisten
työllistäjää maaseudulla.
Päivän ohjelma koostuu tuttuun tapaan kutsuvierasesitelmistä sekä työryhmäesityksistä ja keskusteluista. Päivän päätteeksi kokoonnumme
yhteiselle lähiruokapainotteiselle illalliselle, jossa
puheenaiheet saavat vaihdella päivän esitysten herättämistä ajatuksista aina kuulumisien vaihtoon
tuttujen kanssa. Maaseutu kutsuu taas maaseutututkijoita ja -kehittäjiä, jo 25. kerran!

mua.fi

Tapaamispaikka

Tapahtuman tukijat

Leppävirta sijaitsee Pohjois-Savossa Itä-Suomen
läänissä, 5-tien ja Saimaan syväväylän varrella, käsittäen pääosan Suomen suurinta Soisalon saarta.
Leppävirta muodostettiin itsenäiseksi pitäjäksi
vuonna 1639. Tätä ennen se kuului Pohjois-Savon
käsittäneeseen Tavisalmen hallintopitäjään. Luonnonkaunis Leppävirran reitti houkutteli jo 1300luvulla eräretkeläisiä seudulle. Nykyisinkin sama
reitti palvelee sekä rahti- että henkilöliikennettä
Saimaan kanavan kautta Suomenlahdelle. Leppävirta on oikea saaristo sisämaassa, sillä rantaviivaa on
peräti 225 metriä asukasta kohden. Leppävirralle
luonteenomaista maisemaa ovat mäet ja kallioiset ja
kiviset rannat.

Maaseutututkijatapaaminen järjestetään yhteistyössä
valtakunnallisen lähiruoan koordinaatiohankkeen
sekä Pohjois-Savon Kylät ry:n kanssa.

Leppävirran sijainti ja pitkät teolliset perinteet ovat
mahdollistaneet monipuolisen elinkeinorakenteen
kehittymisen maa- ja metsätalouden rinnalle.

Etäisyydet kuntakeskuksesta
Kuopio 52 km
Varkaus 24 km
Pieksämäki 50 km
Jyväskylä 135 km
Helsinki 330 km

Majoitus
Osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse
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Maaseutuverkostopalvelut toimivat maaseutututkijatapaamisen tukijana.

Lisätiedot
Maaseudun uusi aika ry:
pj. Kaisu Kumpulainen, puh. 050 372 8627,
pj(at)mua.fi

Tutkijatapaaminen:
vpj. Heli Siirilä, puh. 050 357 1233,
heli.siirila(at)uva.fi
pj. Kaisu Kumpulainen, puh. 050 372 8627,
pj(at)mua.fi

Työryhmät:
työryhmäkoordinaattorit

Ohjelma
torstai 31.8.2017
Ilmoittautuminen klo 09.00 alkaen
Hotelli Vesileppiksen aula

10.00

Tutkijatapaamisen avaus (Luonto-kokoustila, Areena)
Puheenjohtaja: Päivi Töyli, Turun yliopisto, Brahea-keskus

Tervetuloa!
Puheenjohtaja Kaisu Kumpulainen, MUA ry

Tapahtumapaikan esittely ja käytännön asiat
Mitä kuuluu maaseudun ruokayrityksille ja mistä
eväitä liiketoiminnan uudistamiselle?
Tutkija Lotta Heikkilä, Luonnonvarakeskus

Paikallista hyvinvointia – Sote-uudistus
maaseudun näkövinkkelistä
Projektitutkija Niina Rantamäki, Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius, Jyväskylän yliopisto

Ohjeistus lounaalle ja työryhmiin
12.00

Lounas (omakustanne)

12.55

Työryhmätyöskentely
Kahvit iltapäivän aikana

16.40

Tapaamisen yhteenveto (Luonto-kokoustila, Areena)
Puheenjohtaja: Heli Siirilä, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti
* Työryhmien yhteenveto: tutkijoiden viestit maaseutupolitiikalle
* yhdistyksen terveiset
* vuoden 2017 pro gradu -kilpailun voittajan julkistaminen
* loppusanat

19.00

Illallinen lähiruokapainotuksella (omakustanne)
Hotelli Vesileppis
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Maaseutuparlamentti
perjantai-sunnuntai
1. –3.9.2017
Maaseutututkijatapaamisen jälkeen ohjelma jatkuu
Maaseutuparlamentilla
Maaseutuparlamentti järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa.
Leppävirralla Pohjois-Savossa 1.–3.9.2017 järjestettävään Maaseutuparlamenttiin odotetaan runsasta osallistujajoukkoa eri puolilta Suomea.
Kolmen päivän aikana kokoonnutaan yhteen teemalla ”mahdottomuuksista
mahdollisuuksia” kiteyttämään tahtotila suomalaisen maaseudun kehittämiselle,
tunnistamaan maaseudun kasvusuunnat, edistämään yritys-, hanke- ja sosiaalisten innovaatioiden syntymistä maaseudulle, verkostoitumaan, innostumaan ja
puhumaan asiaa rennossa ilmapiirissä. Tapahtumassa, juhlitaan 100-vuotiaan
Suomen maaseutua ja nostetaan keskeiset kysymykset ja maaseudun mahdollisuudet politiikan agendalle.
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille
asukkaista päättäjiin, yhdistyksistä yrittäjiin, tutkijoista kehittäjiin ja rahoittajiin,
kylistä kaupunkeihin.
Tervetuloa mukaan puhumaan avoimesti mahdottomuuksista, hakemaan niihin
vastauksia ja edistämään maaseudun mahdollisuuksia - siitä hyötyy koko Suomi!
Maaseutuparlamentti 2017 on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Lisätietoa http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti
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TYÖRYHMÄ 1:
Kiertotalouden yhteistyömallit – vaikutukset ja
potentiaali
Koordinaattorit:
Patrik Karell, tutkija,
Yrkeshögskolan Novia,
patrik.karell(@)novia.fi

Marianne Fred, tutkimuspäällikkö,
Yrkeshögskolan Novia,
marianne.fred(@)novia.fi

Kiertotalous tuo mukanaan uudet kuviot
moneen maaseutuun liittyvään asiaan.
Kiertotalouden uudet kuviot haastavat
sektoriajattelua ja vaativat mahdollisesti
uudenlaisia verkostoja onnistuakseen.
Verkostot voivat olla monialaisia ja johtaa
yhteistyöhön, jossa ylittyvät esimerkiksi
perinteiset maaseudun ja kaupungin rajat.
Haluamme herättää keskustelua siitä,
minkälaisia kiertotalouden uudet yhteistyömallit ovat tai voisivat olla, ja mitä vaikutuksia yhteistyömalleilla voisi olla
maaseudun yrittäjille, viranomaisille sekä

päättäjille. Otamme vastaan esimerkkejä
uusista yhteistyömalleista, jotka ovat
saaneet alkunsa kiertotalouden toteuttamisesta sekä selvityksiä kiertotalouden
yhteistyömallien vaikutuksista taloudellisesti, yhteisöllisesti sekä luonnonvarojen
kannalta. Työryhmässä tarkastellaan
tekijöiden uusia rooleja, mahdollisia esteitä yhteistyömallien syntyyn sekä kuvailemme uusien yhteistyömallien vaatimuksia ja potentiaalia. Kansainväliset
tutkimukset ja esimerkit ovat myös tervetulleita.
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Työryhmän aikataulu:
13.00

13.30

14.00

Patrik Karell:
Kiertotalous ja sen soveltaminen
biotaloudessa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle
Ann-Louise Erlund:
Entreprenörsgruppers betydelse inom utveckling av entreprenörskapet på landsbygden

14.30

kahvitauko

15.00

Ruslan Gunko:
Associations between changes in
forest structure and territory occupancy of two avian biodiversity indicator species

15.30

Ari Tarkiainen & Keijo Koskinen:
Yhteiskunnallinen yrittäjyys- uusi innovatiivinen tulokulma maaseudun
elinvoimaisuuteen

Kirsi Korhonen, Sanna Hietala,
Anna-Liisa Välimaa & Toivo Muilu:
Ruokahävikki hyötykäyttöön

Patrik Karell, Yrkeshögskolan Novia

Kiertotalous ja sen soveltaminen biotaloudessa avaa uusia
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle
Kiertotalouden tavoitteena on muuntaa lineaarista
taloudellista malliamme uusiutuvaan ja kiertävään
muotoon. Tämä tarkoittaa, että luonnonvaroista ja
materiaaleista otetaan mahdollisimman paljon irti
sekä että tuotteita ja palveluja suunnitellaan mahdollisimman pitkäikäisiksi ja kierrätettäviksi. Näin
ollen taloudellinen kasvu yritetään tehdä riippumattomaksi luonnonvarojen käytön kasvusta. Biotalouden kehitys tarkoittaa, että luonnonvaroja käytetään kestävällä periaatteella tehokkaammin vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja. Maa- ja metsätalous ovat keskeisiä osia
biotaloutta ja siksi niiden kehittämiseen on panostettava.

Tässä esitelmässä yritän selventää, miten voidaan
yhdistää kiertotalouden ja biotalouden periaatteet ja
esitän näkemykseni mitä kiertävä biotalous tarkoittaa maataloudelle ja ruokajärjestelmille. Valaisen
esimerkin kautta, miten ekosysteemipalvelujen
vaikutuksia maatalousyrittäjän talouteen voidaan
laskea ja minkälaisia hyötyjä se antaa yhteiskunnalle.
Otan myös esille minkälaisia mahdollisuuksia kiertävä biotalous avaa maaseudun yrittäjille verkostoitua muiden sektoreiden kanssa ja miten liiketoimintaa voidaan kehittää. Keskeisintä toiminnan kehityksessä on verkostoituminen muiden sektoreiden
kanssa.

Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia

Entreprenörsgruppers betydelse inom utveckling av entreprenörskapet på landsbygden
Att vara entreprenör på landsbygden innebär
många utmaningar. För att utveckla det individuella
entreprenörskapet bör företagaren via inspiration
ges möjlighet att ta del av ny kunskap, tänka i nya
banor, se nya möjligheter, ta nya initiativ, gå från
ide till handling och lära sig att lösa olika problem.
Inom företagsgrupper kan man via en god gruppanda och diskussioner stärka förutsättningarna för
10

nya möjligheter och nya lösningar. I föredraget
beskriver jag hur gruppdynamiken i diskussionsgrupper bidrar till utveckling av entreprenörskapet i mathantverksutbildningen på Yrkeshögskolan Novia.
Utbildningstillfällena skapar förutsättningar för
företagare att diskutera och mötas kring olika
frågeställningar som hör ihop med företagande på

landsbygden. För att utveckla entreprenörskapet får
deltagarna ny kunskap och nya insikter genom att
själva handla, göra och prova själva. Det handlar
om att praktiskt utveckla nya eller befintliga idéer
kring produkter, koncept eller att diskutera förändring. Diskussioner förs i grupp kontinuerligt och
intensifieras allt efter att förtroende skapas mellan
gruppmedlemmarna. I gruppen diskuteras och
reflekteras ny kunskap och nya erfarenheter. De
centralaste fördelarna är den ökande samarbetsviljan, förtroendet för varandra som växer fram
och den ärliga feedback som gruppmedlemmarna
ger varandra inom t.ex. produktutveckling, m.m.

Ett tydligt resultat av diskussionerna var att
gruppmedlemmarna hade en stark vilja att fortsätta
entreprenörsgruppernas verksamhet efter utbildningen. Det nybildade nätverkets betydelse på lokal-, regional- och småningom nationell nivå är
centralt för att stärka kunnandet och utveckla entreprenörskapet inom hantverksmässig livsmedelsförädling. Mathantverksnätverket ger möjligheter
för erfarna och nya mathantverkare att utbyta kunskaper och erfarenheter vilket fortsätter i en
nybildad förenings regi.

Kirsi Korhonen, Sanna Hietala, Anna-Liisa Välimaa & Toivo Muilu,
Luonnonvarakeskus

Ruokahävikki hyötykäyttöön
Ruokahävikki ja ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntämiskäytännöt ovat viime aikoina nousseet uutisotsikoihin yhä useammin. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti kolmannes kaikesta syötäväksi tuotetusta ruuasta päätyy hävikiksi. Kotimaisen ruokahävikin kokonaismääräksi on Luonnonvarakeskuksen tutkimuksissa arvioitu 400–500 miljoonaa kiloa
syömäkelpoista ruokaa vuosittain. Ruokahävikin
vähentämiselle on asetettu tavoitteita niin YK:ssa,
EU:ssa kuin kansallisellakin tasolla.
Ruokahävikin torjunnassa noudatetaan kiertotalouden periaatteita. Toiminnan tulisi olla jätehierarkian mukaista ja hävikin syntymistä tulisi ensisijaisesti ehkäistä. Tämän jälkeen on arvioitava mahdollisuuksia syntyvän elintarvikehävikin hyödyntämiseen edelleen elintarvikkeena ja ihmisravintona,
vastaten alkuperäistä käyttötarkoitustaan.
Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa, vuoden
2017 alussa käynnistyneessä, Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta (YLIKE) hankkeessa aktivoidaan Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun toimijoita pohtimaan synnyttämäänsä
ylijäämäelintarvikkeiden määrää ja mahdollisuuksia
luoda sen pohjalle uutta liiketoimintaa. Hankkeen
pääkohderyhmään kuuluvat päivittäistavarakaupat
ja muut elintarvikealan yritykset, ammattikeittiöt
sekä ruoka-apua järjestävät tahot. Tavoitteena on,

että ruokahävikki vähenisi hankkeessa mukana
olevien toimijoiden keskuudessa noin kolmanneksella vuoden 2018 loppuun mennessä.
Hankkeessa selvitetään kyselyin, haastatteluin ja
mittausjaksoin ruokahävikin määrää, laatua ja alkuperää sekä ylijäämäelintarvikkeiden hävittämiskäytäntöjä ja toimijoiden kiinnostusta erilaisiin hyödyntämismahdollisuuksiin. Mittausjaksojen välissä
ammattikeittiöille suunnataan myös hävikkikampanjoita, ja kauppojen osalta tarkastellaan muun
muassa mahdollisia ruoka-avun jakelupaikkoja ja
lahjoittamisen toimintamallin varmuutta ja riskejä.
Ruokahävikin vähentämismahdollisuudet arvioidaan tiedonkeruussa saadun aineiston perusteella.
Ylijäämäelintarvikkeiden erilaisista hyödyntämismahdollisuuksista muodostetaan toimintamalleja
eri kohderyhmille.
Lounastarjoilusta ylijäävää ruokaa on jo tällä
hetkellä mahdollista ostaa joistakin julkisista keittiöistä. Yksityisissä ravintoloissa ruokaa myydään
puolestaan muun muassa erilaisten sovellusten ja
WhatsApp-ryhmien välityksellä. Kauppojen ylijäämäruoan lahjoittaminen ruoka-apuun on yleistynyt
viime vuosina, mutta myös kauppojen aukioloaikojen vapauttamisella on huomattu olevan vaikutuksia
hävikin vähenemiseen.
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Ruslan Gunko1, Patrik Byholm1, Sanna Mäkeläinen2, Daniel Burgas3 & Patrik
Karell1, 1Yrkeshögskolan Novia, 2Helsingin yliopisto, 3Jyväskylän yliopisto

Associations between changes in forest structure and territory
occupancy of two avian biodiversity indicator species
A sustainable forestry-based bioeconomy postulates that forest resources are utilized sustainably
while retaining biodiversity and ecosystem services.
In Finland managed forests are both the main national economic resource and main source of forest
biodiversity. To this date empirical evidence of
how forestry practices affect biodiversity and ecosystem services are insufficient to provide a basis
for future sustainable forest management. The aim
of this research was to investigate the influence of
changes in landscape configuration on occupancy
of two avian biodiversity indicator species in Ostrobotnia: the northern goshawk and the Ural owl.
We analysed change in landscape configuration
between 2009 and 2013 using spatial and statistical
analysis within defined buffer zones (territories) to
understand how forestry activity affect the indicator species and thereby biodiversity. We compared

the landscape structure between occupied territories, control territories and randomly chosen control plots.
We found a strong connection between goshawk occupancy and mature spruce forest. A decrease in mature spruce forest was associated with
absence of goshawks. Furthermore, goshawk absence was associated with increasing amount of
low-stocking forest. Thus, changes in the landscape
composition, mainly in mature spruce forest, have
a direct impact on the biodiversity in boreal forests.
We found that forestry activity may have larger
effects on biodiversity than expected because forestry activity was found to be directed towards
forest types favored by goshawks. Therefore, forestry has a strong impact on the changes in biodiversity and a careful and sustainable strategy should
be applied during forest management.

Ari Tarkiainen & Keijo Koskinen, Karelia ammattikorkeakoulu

Yhteiskunnallinen yrittäjyys - uusi innovatiivinen tulokulma maaseudun elinvoimaisuuteen
Yhteiskunnallinen yrittäjyys ei ole Suomessa saavuttanut sille tarkoitettua asemaa yhteiskunnallisessa
keskustelussa eikä etenkään maaseudun elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Syitä tähän
on monia. Suomessa ei ole siihen erillistä lainsäädäntöä kuten monessa muussa Euroopan maassa.
Meiltä puuttuu neuvonta- ja opastuspalveluja, rahoitusinstrumentteja sekä vaikuttavuusarviointityökaluja. Suomessa on luotu yhteiskunnallisen yrityksen brändi ja toiminnan ympärillä on erilaisia verkostoja. Mutta riittääkö se?
Yhteiskunnallisen yrityksen käsite on monimutkainen ja vaikeasti avautuva. Euroopan komission
raportti yhteiskunnallisista yrityksistä nostaa esiin
sen, että Euroopassa ei ole olemassa yhtenäistä
määritelmää käsitteelle. Sen sijaan on monia kansallisia tulkintoja, joiden tulkinnat osittain eroavat
toisistaan. Suomessa voitaisiin yksinkertaisuuden
vuoksi sijoittaa yhteiskunnallinen yrittäjyys osuuskuntalainsäädännön alle, vaikka Suomessa ei ole
12

lainsäädännöllistä estettä sille, että yhdistys, osakeyhtiö, avoin yhtiö ja toiminimi voivat olla yhteiskunnallisia yrityksiä. Erityisesti verolainsäädännössä
on yleishyödyllisyyden alle sijoitettu yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen vahvasti kytkeytyviä tulkintoja.
Suomessa on myös osakeyhtiölainsäädännössä
vahva markkinaehtoisuutta korostava tulkinta.
Tämä esitys nostaa esiin Pohjois-Karjalassa yhteiskunnallista yrittäjyyttä jäsentävän selvityksen
ydinteemoja. Kantamme on, että maaseudun elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi
tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja, joissa perinteiset näkökulmat ylitetään tai sekoitetaan. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on selkeästi uusi tulokulma.
Selvitystyössä tehtyjen kylätoimijakyselyn ja
haastattelujen tulokset antavat erinomaisen käsityksen maaseudun elinvoimahaasteista. Päällimmäiseksi kyselyssä ja haastatteluissa nousi esiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvän tiedon ja tukijärjestelmien puute.

Eräänlaisena lopputulemana on, että elinvoimaisuus säilyy vain innovatiivisilla avauksilla, joissa
markkinat, julkinen sektori ja kolmas sektori nivotaan yhteen uudella tavalla. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on siinä oiva työkalu, jota soisi käytettävän

nykyistä paljon laajemmin. Tärkeää on myös pohtia
sitä, millaiset paikat ja sijainnit voivat olla mahdollisia ja millaisia panostuksia tulee tehdä. Syvällinen
harkinta ja tarkemmat tulevaisuusanalyysit ovat
silloin olennaisia kestävien ratkaisujen löytämiseksi.
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TYÖRYHMÄ 2:
Ihmisiä läheltä ja kaukaa – maahanmuuttajat
maaseudulla
Koordinaattori:
Merja Lähdesmäki, vanhempi tutkija
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti,
merja.lahdesmaki(@)helsinki.fi

Väestön vähenemisen ja ikääntymisen
mukanaan tuomat haasteet ovat arkipäivää monelle maaseutukunnalle. Demografiset muutokset vaikuttavat ihmisten
arkielämään, palveluiden järjestämiseen,
työelämän rakenteisiin sekä alueellisten
erojen voimistumiseen. Kun työssäkäyvä
väestö vähenee, tarvitaan uusia maallemuuttajia, olivatpa he sitten kotoperäisiä
tai maahanmuuttajia. Maaseudun elinvoimaisuuden turvaamisen näkökulmasta onkin tärkeää, että maaseutukunnat
kykenevät houkuttelemaan ja kiinnittämään myös maahanmuuttajia osaksi
maaseudun paikallisyhteisöjä.
Maahanmuuttajien saapuminen maaseutukuntaan saattaa aiheuttaa paikallisissa ihmisissä hämmennystä ja epäluuloja etenkin niillä paikkakunnilla, joissa
on vastaanottokeskuksia. Turvapaikanhakijoita ja pakolaisia majoittavista vastaanottokeskuksista merkittävä osa sijaitsee maaseudulla. Vaikka paikallisyhteisöjen asenteet turvapaikanhakijoita ja
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Timo Suutari, projektipäällikkö
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti,
timo.m.suutari(@)helsinki.fi

pakolaisia kohtaan vaihtelevat ja maahanmuuttajuus voi olla jännitteitäkin herättävä aihe, on vastaanottokeskus monelle pienelle maaseutupaikkakunnalle
sekä taloudellinen että kulttuurinen piristysruiske.
Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa
tarkastellaan maahanmuuttajuutta maaseudun näkökulmasta sekä maaseutua
maahanmuuttajien näkökulmasta. Esitykset voivat liittyä esimerkiksi maahanmuuttajien työllistymiseen, eri toimijoiden
väliseen yhteistyöhön maahanmuuttajien
kotoutumisessa tai paikallisyhteisön näkökulmiin. Esityksissä voi tarkastella
myös etnisen taustan tuottamia erontekoja maaseutukontekstissa. Esitykset
voivat olla empiirisiä tutkimuksia tai kokemuksia ja keskustelunavauksia maahanmuuttajuuden parissa työskenteleviltä. Myös kehittämishankkeiden ja erilaisten käytännön pilottien arvioinnit ja analysoinnit ovat tervetulleita.

Työryhmän aikataulu:
13.00

Pirjo Pöllänen:
Maahanmuuttajana KeskiKarjalassa

14.00

Markku Mattila:
Kokemuksia maahanmuuttajista
maaseudun työvoimana

13.30

Johanna Hiitola & Kati Turtiainen:
Kiintiöpakolaisten arjen kansalaisuuden muotoutuminen kasvukeskusten ulkopuolella

14.30

Merja Lähdesmäki & Timo Suutari:
Maahanmuuttajien työllistyminen
maaseudun pk-yrityksiin - yrittäjän
näkökulma

Pirjo Pöllänen, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos

Maahanmuuttajana Keski-Karjalassa
Suomalaista maahanmuuttotutkimusta – samoin
kuin suomalaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta
ylipäänsäkin – on pitkään hallinnut metodologinen
urbanismi. Aivan viime aikoina maahanmuuttotutkimuksessa on alettu tutkia maahanmuuttoa myös
maaseudun kontekstissa. Tässä alustuksessa tarkastellaan etnografisella otteella Keski-Karjalassa (Kiteellä ja Tohmajärvellä) kahden maahanmuuttajaryhmän arjen sujuvuutta. Tarkastelun kohteena
ovat alueen venäjänkieliset maahanmuuttajat sekä
vastaanottokeskuksessa asuvat turvapaikanhakijat ja
pakolaiset.

Meneillään olevan tutkimukseni lähtökohtana
on tarkastella, miten globaalit muutokset yhteiskuntien kehityssuunnissa (turvallisuus, migraatio, suurvaltapolitiikka) sekä näiden soveltaminen kansalliseen ja paikalliseen kontekstiin näkyy raja-alueella
elävien maahanmuuttajien käytännön arkielämässä.
Kysyn tutkimuksessani, voiko venäläisten integroitumista verrata turvapaikanhakijoiden integroitumiseen Keski-Karjalan kontekstissa. Tähän kysymykseen pyrin löytämään analyyttisia vastauksia keräämästäni etnografisesta aineistosta, joka koostuu
haastatteluista ja havainnoinnista.

Johanna Hiitola & Kati Turtiainen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kiintiöpakolaisten arjen kansalaisuuden muotoutuminen kasvukeskusten ulkopuolella
Esityksemme käsittelee kiintiöpakolaisten kokemuksia kuulumisesta heidän ensimmäisinä vuosinaan Suomessa. Kiintiöpakolaisten kokemuksia
tarkastellaan maaseudun kontekstissa, jossa palvelut
usein kiinnittyvät vain muutamaan toimijaan, jotka
voivat muovata kokemusta kuulumisesta suurestikin. Maahanmuuttotutkimuksessa on tuotu myös
esille, kuinka rodullistetut maahanmuuttajat voivat
pienillä pitäjillä yhtäältä olla korostetun näkyviä ja
siten kohdata enemmän rasismia kuin suuremmissa
kaupungeissa. Toisaalta maaseutu ja pienet kaupungit voivat tarjota enemmän yhteisöllisyyttä kuin
suuret kasvukeskukset ja suhteet palveluntarjoajiin
voivat olla henkilökohtaisempia. Esityksemme

taustalla on ajatus siitä, että paikallisuus vaikuttaa
oleellisesti kiintiöpakolaisten kotoutumisen kokemuksiin sekä mahdollisten kuulumisen paikkojen
että syrjäytymisen näkökulmista. Maaseudulle ja
suuriin kaupunkeihin kotoutumisen prosessit ovat
erilaisia.
Näitä kokemuksia tarkastellaan esityksessä arjen
kansalaisuuden muotoutumisena. Käsite viittaa
kansalaisuuteen kuulumisen tapahtumana, joka ei
ole pelkästään sidottu virallisiin oleskelulupiin tai
Suomen kansalaisuuteen. Myös viralliset oleskelun
perusteet tosin vaikuttavat kuulumisen taustalla ja
esityksemme tarkastelee myös transnationaalien
perhesuhteiden merkitystä kiintiöpakolaisten kuu15

lumisen kokemuksiin. Perheenyhdistämisen mahdollisuuksien rajaaminen entisestään vaikeuttaa
kiintiöpakolaisten kokemuksia arjen kansalaisuudesta. Tutkimuksemme koostuu Kokkolassa ja
Vetelissä tehdyistä kiintiöpakolaisten haastatteluista
pian Suomeen muuton jälkeen sekä noin vuoden

päästä muutosta. Haastatteluista on tehty tässä
vaiheessa puolet eli ensimmäiset haastattelut
(N=12). Koska tutkimuksemme on vielä keskeneräinen, esityksemme keskittyy tutkimuksen alustaviin havaintoihin ja sen viitekehyksen esittelyyn.

Markku Mattila, Siirtolaisuusinstituutti & Anna-Maija Lämsä, Jyväskylän
yliopisto

Kokemuksia maahanmuuttajista maaseudun työvoimana
Maahanmuuttajia maaseudun työvoimana on tutkittu useassa, Pohjanmaahan kytkeytyvässä projektissa. Tämän esityksen laatijat ovat olleet mukana
kolmessa tapauksessa (Kokemuksia työperäisestä
maahanmuutosta Etelä-Pohjanmaan ja VarsinaisSuomen maaseudulla (2009), Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa (2013) ja Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä
(2016)). Tämän lisäksi Pohjanmaalta tunnetaan

myös Kauhajoen tapauksen kuvaus ja analyysi
(2015). Myös tutkimushankkeessa Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat (2013) sivuttiin työtä ja
työllistymistä.
Esitys vetää yhteen näissä tutkimuksissa saatua
tietoa ja näkökulmia. Tavoitteena on synteesi siitä,
mitä maaseudun maahanmuuttajista tiedetään varsinkin heidän työllistymisensä valossa Pohjanmaan
maantieteellisellä alueella.

Merja Lähdesmäki &Timo Suutari, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Maahanmuuttajien työllistyminen maaseudun pk-yrityksiin –
yrittäjän näkökulma
Työmarkkina-asema on merkittävä maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumista määrittävä tekijä.
Aikaisempi tutkimus on tarkastellut maahanmuuttajien työllistymistä ja työmarkkina-asemaa pääosin
maahanmuuttajien itsensä näkökulmasta. Tässä
tutkimuksessa maahanmuuttajien työllistymistä
tarkastellaan kuitenkin maaseudulla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Tutkimus hakee vastausta siihen, millaisia legitimaatiostrategioita maaseudun pk-yrityksissä käytetään
perusteltaessa maahanmuuttajan palkkaamista.
Yritykset joutuvat perustelemaan ja oikeuttamaan tekemiään päätöksiä keskeisille sidosryhmilleen ansaitakseen paikkansa yhteiskunnassa. Yrityksen legitimiteetti vähenee tai jopa katoaa, mikäli
yritys ei toimi odotusten mukaan tai onnistu perustelemaan tekemiään toimenpiteitä. Yritykset käyttävät erilaisia toimintansa oikeuttamistapoja eli legitimointistrategioita, joita tässä tutkimuksessa on
tarkasteltu liittyen maahanmuuttajan palkkaamiseen.
Tutkimushaastattelut toteutettiin 35 maaseudun
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pk-yrityksessä eri puolilla Suomea. Aineistonkeruumenetelmänä toimi virikehaastattelu. Yritysten
valinta perustui siihen, että yritys sijaitsi maaseutukunnassa ja että yrityksessä oli kokemuksia maahanmuuttajatyövoimasta. Haastatellut yritykset
edustivat useita toimialoja, muun muassa alkutuotantoa, elintarviketeollisuutta, rakentamista ja rakennusteollisuutta, matkailualaa, kuljetusalaa sekä
koneenrakennusta.
Yrittäjät käyttävät useita erilaisia legitimaatiostrategioita perustellessaan maahanmuuttajatyövoiman palkkaamista. Yrittäjät määrittävät maahanmuuttajat usein ”hyviksi työntekijöiksi” joustavuutensa sekä hyvän työasenteensa vuoksi, jolloin
maahanmuuttajatyövoiman käyttö legitimoidaan
korostamalla työntekijöiden pehmeitä taitoja sekä
tuomalla esiin kantasuomalaisten työntekijöiden
heikkouksia ja vähäistä kiinnostusta toimia tietyissä
työtehtävissä. Työllistämisen legitimaatiota rakennetaan myös työvoiman saatavuuden ongelmien
varaan. Kolmanneksi yleisin legitimaatiostrategia on
perustelun rakentaminen työmarkkinoiden toimin-

nan varaan, jolloin vastuu maahanmuuttajan työllistämisestä siirretään esimerkiksi vuokratyöyritysten
varaan.
Yritysten yhteiskuntavastuuta ei sen sijaan juurikaan käytetty maahanmuuttajatyövoiman rekry-

toinnin legitimoinnissa. Yritysten rooli rajoittuu
lähinnä työllistämiseen, vaikka yritykset kuitenkin
tulevat avustaneeksi maahanmuuttajataustaisia
työntekijöitään myös yhteiskuntaan integroitumisessa.
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TYÖRYHMÄ 3:
Sosiaalinen pääoma ja kestävyys pienten
maaseutuyritysten menestystekijöinä
Koordinaattori:
Leena Erälinna, projektipäällikkö,
Turun yliopiston Brahea-keskus,
leena.eralinna(@)utu.fi

Sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä
sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja
luottamukseen, joilla on kykyä edistää
verkoston jäsenten välistä yhteistoimintaa, resurssien hyödyntämistä ja toimintojen yhteensovittamista. Yhtäältä sillä
tarkoitetaan yhteisön sisäistä jäsenten
välistä kykyä toimia keskenään ja erityisesti luottamusta toisiinsa, ja toisaalta
henkilön toimintaa yhteisössä edistäviä
sosiaalisia suhteita. Sosiaalinen pääoma
muodostuu verkostoista, yhteisesti jaetuista normeista, arvoista ja ymmärtämistavoista, mitkä helpottavat yritys- ja yhteistoimintaa alentamalla esimerkiksi sopimuskustannuksia. Sosiaalista kestävyyttä pidetään taloudellisen ja ekologinen kestävyyden ohella yhtenä keskeisenä kestävän kehityksen ulottuvuutena,
jonka avulla voidaan helpommin mukautua toimintaympäristön muutoksiin.
Kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän
pienet yritykset ja näiden omintakeiset
tuotteet sekä palvelut. Esimerkiksi lähi-
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ruoan ympärille on syntynyt uusia yhteisöllisiä aktiviteetteja, kuten uusia liiketoimintamalleja. Kasvanut kysyntä on
synnyttänyt uusia sosiaalisia verkostoja
ja jakelukanavamalleja.
Tähän työryhmään toivotaan papereita, jotka käsittelisivät sosiaalisen pääoman ja kestävyyden ulottuvuuksia maaseutuyritysten toiminnassa. Tarkoituksena on löytää erilaisia malleja ja esimerkkejä, joilla voidaan tunnistaa, vahvistaa
ja tukea pienten maaseutuyritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Ryhmään
ovat tervetulleita paperit, joissa esitellään
esimerkkejä erilaisista yhteistyö- ja verkostomalleista, vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksista ja luottamuksen merkityksestä niin yritysten ja asiakkaiden kuin yritystenkin välillä. Työryhmään toivotaan
papereita myös yritysten sekä yksityisen,
julkisen ja kolmannen sektorin välisestä
yhteistyöstä. Tavoitteena on löytää niitä
tekijöitä, joilla maaseudun yritykset pysyisivät elinvoimaisina ja kasvaisivat.

Työryhmän aikataulu:
13.00

Leena Pölkki, Hanna Hauvala &
Hilkka Heikkilä:
Mikä lähiruoassa koukuttaa?
– Aikaansa seuraavassa yrityksessä reiluus ja luotettavuus
välittyvät asiakkaalle

14.30

kahvitauko

15.00

Päivi Töyli:
Hyvä yhteistyö pohjautuu verkoston
toimijoiden toimintatapojen tuntemukseen

13.30

Taina Eriksson, Hilkka Halla & Helka Kalliomäki:
Tuottajan liiketoimintaosaaminen ja
kyvykkyydet Suomessa: näkökulmia
puutarha-alan uudistumiseen

15.30

Arja Kurvinen, Virpi Lemponen &
Pasi Saukkonen:
Maaseudun yritysten sähköinen
pääoma ja valokuituverkkojen merkitys maaseudun yritystoiminnalle

14.00

Leena Viitaharju:
Innovatiivisuus pienissä elintarvikealan yrityksissä – Arkipäivää vai ei?

16.00

Päivi Kujala & Ilkka Luoto:
Maaseutuhallinto byrokratian rautahäkissä

Leena Pölkki, Hanna Hauvala & Hilkka Heikkilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Mikä lähiruoassa koukuttaa? – Aikaansa seuraavassa yrityksessä
reiluus ja luotettavuus välittyvät asiakkaalle
Lähiruoan suosio on vakiintumassa trendistä pysyväksi ilmiöksi. Kuluttajat haluavat tietää, missä
heidän ruokansa kasvaa ja kuka sen kasvattaa. Heille on tärkeää kohdata lähiruokatuottajat, ja he ovat
valmiita maksamaan lähellä tuotetusta ruoasta oikeudenmukaisen korvauksen tuottajalle.
Lyhyissä lähiruokaketjuissa vuorovaikutuksella
on vahva merkitys. Lähiruoka-asiakkuus antaa hyvää mieltä, hyvää oloa ja elämyksiä. Reiluuden hengessä tuottajaa halutaan vastavuoroisesti tukea.
Lähiruoan ydin on siinä, että tuotteen alkuperästä,
tuottajasta ja tuotantotavoista tiedetään enemmän
kuin tavanomaisesta tuotteesta ketjuliikkeessä.
LähiSos-hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää sosiaalisen pääoman ja kestävyyden merkitystä,
ilmiötä ja hyödyntämismahdollisuuksia lähiruokayrittäjien ja heidän asiakkaidensa välillä. Selvitys
perustuu yritysten kertomuksiin sekä asiakkaiden
kanssa käytyihin avoimiin verkkokeskusteluihin,
joiden toteutuksesta vastasi Luonnonvarakeskus.
Lähiruoka-asiakkaiden verkkokeskusteluissa korostui vahvasti luottamus lähiruokatuottajaan ja tuotteita kohtaan. Asiakkaat haluavat puhua näistä

tuotteista hyvää ja suositella niitä muillekin.
Tuottajan puolella oleva asiakas on valtava voimavara, joka on jatkuvasti ansaittava. Luottamus
perustuu asiakkaan omiin kokemuksiin ja uskoon
ettei yrityksillä ole halua menettää tätä luottamusta.
Näitä ja muita vinkkejä lähiruokayrittäjän oman
sosiaalisen pääoman rakentamiseen on kerätty visuaaliseen verkkojulkaisuun ”Mikä lähiruoassa koukuttaa?” Yritykset ja heidät asiakkaansa kertovat
omin sanoin ja videoin omia tarinoitaan ja kokemuksiaan aiheesta. Julkaisu keskittyy yhteisöllisyyteen, vuorovaikutukseen sekä luottamukseen, juuri
niihin asioihin, mitä asiakkaat pitivät lähiruokaverkostoissa tärkeinä.
Viime vuosien aikana lähiruokatuotteiden
markkinointikanavat ovat siirtyneet pitkälti nettiin
ja vuorovaikutus tapahtuu paljon juuri sosiaalisen
median kautta. Esimerkiksi Reko-lähiruokarenkaita
on ympäri Suomen toistasataa ja kananmunia myydään Facebookin avulla enemmän kuin yksi kanala
pystyy tuottamaan. Digitaalinen kehitys onkin antanut pienille yrityksille loistavat mahdollisuudet
kohdata asiakkaansa entistä helpommin. Sosiaali-
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nen media on tänä päivänä pienille yrityksille elinehto.
Uusia liiketoiminta- ja rahoitusmahdollisuuksia
lähiruoan tuottajille ovat erilaiset jakamistalouden
mallit. Esimerkiksi kumppanuusmaatalous-mallissa
asiakas sitoutuu ostamaan tilan tuotteita etukäteen

sopimuspohjaisesti ja jakaa riskin yhdessä viljelijän
kanssa. Erilaisten mallien avulla maaseutuyritykset
voivat tarjota palveluita ja osaamistaan kiireisille ja
tiedostaville kuluttajille. Jakamistalouden avulla
voidaan kasvattaa myös ruoan ja sen tuotannon
arvostusta.

Taina Eriksson, Hilkka Halla & Helka Kalliomäki, Turun kauppakorkeakoulu

Tuottajan liiketoimintaosaaminen ja kyvykkyydet Suomessa: näkökulmia puutarha-alan uudistumiseen
Puutarha-ala elää Suomessa voimakkaan rakennemuutoksen aikaa ja alan uudistamisen avaimet ovat
viimekädessä yrittäjien käsissä. Kymmenessä vuodessa puutarhayritysten lukumäärä on vähentynyt
noin 40 prosenttia, ja vastaavasti tilojen keskikoko
on kasvanut. Alan liiketoimintaympäristö, ja etenkin kuluttajien tarpeet ovat muuttumassa entistä
monimuotoisemmiksi ja entiset toiminta- ja tuotekonseptit eivät ole riittäviä uudessa tilanteessa.
Tutkimuksessamme tarkastelemme menestyneiden
puutarha-alan yrittäjien roolia maaseudun muutosagentteina. Tarkastelumme kohdistuu proaktiivisiin
muutoksen edelläkävijöihin ja itse muutoksen tekijöihin. Tutkimuksessamme tunnistamme, millaisia
liiketoimintaan liittyviä kyvykkyyksiä puutarha-alan
edelläkävijöillä on ja mikä niiden merkitys on liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimus tuottaa uutta
tietoa keskeisistä kyvykkyyksistä alan kehittämiseksi
ja osallistuu samalla tieteelliseen keskusteluun muutoksen kannalta ratkaisevista kyvykkyyksistä ja niiden suhteesta liiketoimintamalli-innovaatioihin.
Aineisto koostuu kuuden menestyneen suomalaisen yrityksen case-tutkimuksesta. Puutarha-ala

yhdistää kaikkia tutkimuksessa mukana olevia yrityksiä, sillä ne joko tuottavat syötäviä tai koristekasveja tai hyödyntävät kasveja keskeisenä osana
liiketoimintaansa. Caset perustuvat monipuoliseen
aineistoon, joka sisältää useita teemahaastatteluja,
sähköposti- ja puhelinkeskusteluja sekä liiketoimintatyöpajoja yritysten edustajien kanssa. Haastatteluaineistot analysoidaan teorialähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa lähtökohtana hyödynnetään alan
aiemmassa kirjallisuudessa tunnistettuja keskeisiä
kyvykkyyksiä. Yritykset ovat valikoituneet tarkasteluun hyvin erityyppisten prosessien tuloksena syntyneiden liiketoimintamalli-innovaatioidensa perusteella. Toisilla tie menestykseen on edennyt yritysten ja erehdysten kautta, kun taas toisilla pienet
tekijät ovat avanneet silmät suurille muutoksille.
Kaikissa tapauksissa kuitenkin yrittäjän kyvykkyydet ovat olleet keskeisessä roolissa liiketoiminnan
uudistamisessa. Alustavassa analyysissä tunnistettiin
muun muassa kumppanuuksiin, johtajuuteen sekä
asiakassuuntautuneisuuteen liittyviä kyvykkyyksiä.
Myös yrittäjän orientaatiot ja ajattelutapa (mindset)
ovat merkittävässä roolissa.

Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Innovatiivisuus pienissä elintarvikealan yrityksissä – Arkipäivää
vai ei?
Innovaatio on oppimisprosessi, joka johtaa uuteen
tuotteeseen, uuteen tuotantotapaan, uudenlaiseen
toiminnan organisointiin tai uusiin markkinoihin.
Innovaatioiden ja innovatiivisuuden on usein korostettu tuovan yrityksille kaivattua kilpailuetua
markkinoilla. Elintarvikesektori ei ole tässä poikkeus. Perinteisesti innovaatioita on tarkasteltu suuryrityksissä ja teknologialähtöisesti, mutta innovointi
on mahdollista myös pienyrityksissä. Suomessa
toimii elintarvikealalla noin 3 000 yritystä, joista yli
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90 prosenttia työllistää alle 20 henkilöä.
Innovaatiot voidaan jakaa radikaaleihin ja asteittaisiin. Radikaali innovaatio on täysin uusi tuote,
jota ei ole aikaisemmin ollut markkinoilla olemassa.
Asteittainen innovaatio taas puolestaan on jokin
uudistus jo olemassa olevaan tuotteeseen. Toinen
tapa luokitella innovaatioita on jakaa ne innovaatiotyypin mukaisiin luokkiin; tuoteinnovaatio, tuotantoinnovaatio, asemointi-innovaatio ja ajattelumallininnovaatio. Pienissä yrityksissä tapahtuvat inno-

vaatiot ovat useimmiten asteittaisia tuoteinnovaatioita.
Elintarvikealan pienyritykset myyvät tuotteitaan
useimmiten suoramyyntinä kuluttajille tai vähittäiskauppa-asiakkaille. Nämä markkinat ovat kuitenkin
erittäin kilpaillut ja trendien vaihtelu voi olla nykyään hyvinkin nopeaa. Pienyritysten näkökulmasta
julkiset keittiöt edustavat merkittävää ja suurelta
osin alihyödynnettyä markkinakanavapotentiaalia.
Suomessa on lähes 4 000 julkista suurkeittiötä, ja ne
käyttävät elintarvikehankintoihin vuoden aikana
yhteensä noin 350 miljoonaa euroa. Julkisissa ammattikeittiöissä olisi kysyntää lähiruokatuotteille -

erityisesti esikäsitellyille ja pidemmälle jalostetuille
tuotteille.
Tutkimuskohteena on pienten elintarvikealan
yritysten ja julkisten suurkeittiöiden välillä tapahtuva pienimuotoinen innovaatiotoiminta. Se koskee
uudenlaisten ratkaisujen hakemista tuotteen, markkinoiden, tuotantoprosessin, markkinoinnin, logistiikan, verkostoitumisen, ympäristötietoisuuden,
kokonaisen liiketoimintakonseptin tai monen toimialan uudenlaisen yhdistämisen suhteen. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla 15 elintarvikealan yrittäjää ja 15 julkisen ammattikeittiösektorin edustajaa.

Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus

Hyvä yhteistyö pohjautuu verkoston toimijoiden toimintatapojen
tuntemukseen
Niin ammattikeittiöt kuin niitä palvelevat tukkutoimijat haluavat koko ajan enemmän tarjoiluihinsa
ja valikoimiinsa paikallisia tuotteita. Keskeinen
kysymys paikallisia tuotteita tekevän elintarvikeyrittäjän näkökulmasta onkin, miten myyn tuotteeni
ammattikeittiöön ja tukkuun. Toimijoiden yhteistyön avuksi on tuotettu työkaluja ja mahdollistettu
toimijoiden kohtaamisia.
Paikallisen ruoan arvoketjussa on usein monia
toimijoita, joilla jokaisella on oma tärkeä roolinsa.
Keskinäisen yhteistyön toimivuuden lisäämiseksi
on tärkeää tuntea eri osapuolten toimintatavat.
Valtakunnallisessa Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa on parin viimeisen vuoden
aikana järjestetty tilaisuuksia, joissa on tutustuttu
tämän arvoketjun toimintatapoihin ja yhteistyötä
helpottaviin välineisiin. Päätavoitteet ovat olleet,
että arvoketjun toimijat tulevat toistensa kanssa
tutuiksi ja tietoiseksi siitä, miten elintarvikeyrittäjä
voi saada tuotteensa ammattikeittiöön ja tukun
valikoimiin.
Tilaisuuksissa elintarvikeyrittäjillä on ollut mahdollisuus tavata kerralla useampia paikallisen ja

valtakunnan tason ostajia, saada palautetta ja ideoita tuotteen kehittämiseen liittyen sekä kuulla, millaisille tuotteille on kysyntää. Tilaisuuksien yhteydessä on järjestetty lähiruokatreffejä joko minimessutyyppisesti tai match point-tapaamisina.
Samalla on selvinnyt, millaisten prosessien kautta tuotteet tulevat osaksi tukkujen valikoimia ja sitä
kautta mahdolliseksi osaksi ammattikeittiöiden
ruokatarjoiluja. Kaikkien osapuolien yhteinen tavoite on, että paikallisia tuotteita saataisiin tarjolle
enemmän ja että erikoistuotteita haluavat asiakkaat
löytäisivät omaan tarjontaansa sopivia tuotteita.
Yhteistyön helpottamiseksi on toteutettu yksinkertainen arjen työkalu, excel-pohjainen tuotekortti.
Se auttaa yrittäjää miettimään oman tuotteensa
vahvuuksia ennen varsinaisia myyntineuvotteluja.
Tuotekorttiin kerätyt asiat ja kriteerit ovat samoja,
joita ostajat käyttävät uusien tuotteiden arvioinnissa.
Esityksessä esitellään paikallisen elintarvikeyrityksen avuksi tehty aitojamakuja.fi/foodservice sivusto ja tuotekortti sekä kerrotaan hankkeen tilaisuuksissa mukana olleiden toimijoiden kokemuksia.
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Arja Kurvinen, Virpi Lemponen & Pasi Saukkonen, Itä-Suomen yliopisto,
Karjalan tutkimuslaitos

Maaseudun yritysten sähköinen pääoma ja valokuituverkkojen
merkitys maaseudun yritystoiminnalle
Esityksessä tarkastellaan maaseudun yritysten sähköistä pääoma eli sähköisten välineiden hyödyntämistä liiketoiminnassa, digiosaamista ja asennoitumista digitalisaation hyödyntämiseen. Lisäksi mielenkiinto kohdistuu valokuituun perustuvien nopeiden yhteyksien hyödyntämiseen ja merkitykseen
maaseudun yrityksissä.
Tutkimuksen viitekehyksenä on Maria Merisalon (2016) käyttämä ja kehittämä e-capital -käsite.
Digitalisaation lisäarvo syntyy yksilöiden, organisaatioiden ja yhteisöjen mahdollisuuksista, osaamisesta
ja halukkuudesta hyödyntää digitalisaatiota. Se osataanko digitalisaatiota hyödyntää, johtuu sekä fyysisestä ja taloudellisesta että henkisestä, sosiaalisesta
ja kulttuurisesta pääomasta. Viitekehyksenä käytetään myös tila-ajan eriytymiseen ja tiivistymiseen
liittyvä valtageometria. Millä tavalla nopeat tietoliikenneyhteydet ja digitalisaation hyödyntäminen
voivat murtaa tila-ajan eriytymistä ja pienentää
maaseudun yritysten sijaintihaittaa?

Tarkastelu perustuu kahteen yrityskyselyyn. Ensimmäinen kyselyistä tehtiin Pohjois-Karjalan ja
Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Turunmaan
seudulla vuonna 2016 (n=374). Toinen yrityskysely
toteutettiin vuonna 2017 ja sen kohdistui valokuituyhtiöiden asiakkaille Pohjois-Karjalassa, PohjoisSavossa ja Etelä-Pohjanmaalla (n=123). Kyselyaineistoja on analysoitu tilastollisin menetelmin.
Tulosten mukaan digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä yrityskohtaiset erot ovat suuria. Kaupunki-maaseutu jaottelulla erot ovat vähäisiä: digitaalisesti suuntautuneita ja e-pääomaa omaavia
yrityksiä löytyy sekä kaupunki- että maaseutualueilta. Valokuituverkon hyödyt eriytyivät yrityksen
toimialan ja koon mukaan. Valokuituverkon merkittävin yritysvaikutus on niiden kyky pienentää
sijainti- ja syrjäisyyshaittaa. Osalle maaseudun yrityksistä nopea ja varma tietoliikenneyhteys on jopa
elinehto koko toiminnalle.

Päivi Kujala & Ilkka Luoto, Vaasan yliopisto

Maaseutuhallinto byrokratian rautahäkissä
Paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistaminen
ja maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ovat
keskeisiä maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita. Yritystukien valintakriteerit ja viranomaiskäytännöt eivät kuitenkaan mahdollista täysimääräisesti
paikallisten tarjontojen ja verkostojen huomioimista kehittämisohjelmien toimeenpanossa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä hallinnolliset
käytännöt vaikuttavat yrittäjyyden kasvuun ja uusien yritysten perustamiseen maaseutualueilla, erityisesti EU-osarahoitteisten maaseudun kehittämisohjelmien toimeenpanossa.
Tutkimusaineisto koostuu Suomessa vuoden
2016 aikana tehdyistä 38 valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, yrittäjien, tutkijoiden ja poliittisten päättäjien puolistrukturoiduista
teemahaastatteluista. Haastatteluja tehtiin valtakunnan tason sekä neljän ELY-keskusalueen edustajille
22

(Etelä-Pohjanmaa, Häme, Lappi ja PohjoisKarjala). Eri toimijoiden puhetapoja sekä -aiheita
analysoidaan soveltamalla kriittistä diskurssianalyysiä. Tausta-aineistona käytetään maaseudun kehittämisohjelmien
arviointiraportteja
EUohjelmakausilta 2000–2006, 2007–2013 sekä 2014–
2020.
Alustavissa tuloksissa voidaan erottaa toimijoista riippumattomat kaksi diskurssia. Niin viranomais-toimijat kuin yrittäjätkin myönsivät kyllä
byrokratian ongelmat. Samalla nähtiin, että alueiden
voimavarat ovat maaseudun kehittämisen keskeinen sisältö. Ymmärtävä hallintopuhe ei kuitenkaan
tavoita yrittäjien arkea, missä paikallisuudesta ponnistavat resurssit, luovuus ja verkostot koetaan
tärkeinä. Maaseutuhallinnon edustamat lait, säädökset ja normit tasoittavat virastojen hallintokulttuuria
jyrääväksi, jolloin on vaikea huomioida riittävästi

vaihtelevia tarpeita ja ongelmia.
Maaseutuhallinto toimii byrokratian rautahäkissä, minkä viranomaistoimijat ovat tahtomattaan
rakentaneet ympärillensä. Tämä ilmenee haastatteluissa viranomaispuheen ja tukijärjestelmiin sidottujen tiukkojen käytäntöjen muodossa. Näkemyk-

semme mukaan maaseutuhallintoa tulee kehittää
alueiden, paikallisuuksien ja jopa yksittäisten niin
aloittavien kuin jo toimivienkin yrityksien tarpeet
paremmin huomioivammaksi. Eri toimijoiden välinen luottamus rakentuu lujaksi silloin, kun toiminta
ja päätökset koetaan yhteisiä päämääriä edistäviksi.
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TYÖRYHMÄ 4:
Työryhmät “Kotiseutu läheltä ja kaukaa” sekä
“Leaderin lisäarvo – mitä, miten, kenelle ja
kuinka paljon?”
Koordinaattorit:
Sulevi Riukulehto, aluehistorian ja
kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja,
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti,
sulevi.riukulehto(@)helsinki.fi

Jouni Kaipainen, tutkija,
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius,
jouni.kaipainen(@)chydenius.fi

Kotiseutu läheltä ja kaukaa
Kokemuksellinen kotiseutu on universaalisti ihmisyyteen kuuluva asia. Jotkut paikat, tapahtumat ja ihmissuhteet koetaan
itselle läheisiksi tai läheisemmiksi kuin
muut. Niiden parissa ollaan kotona. Kotiseudun avainkohteet voivat löytyä yhtä
lailla luonnosta, rakennetusta ympäristöstä kuin kotoisaksi koetusta ilmapiiristä
ja kulttuurista. Määritelmällisesti ”kotiseutu on maisemien ja muistojen yhdistel-

mänä muodostuva henkilökohtainen kokemustila, joka herättää tuttuuden ja kotoisuuden tunteen, niin sanotun kotiseututunteen.” Tämän johtoajatuksen mukaisesti ryhmään odotetaan esitelmiä,
joissa käsitellään yksilöiden ja ryhmien
kotikokemuksen muodostumista tilassa
ja ajassa. Metodinen lähestyminen on
vapaa.

Leaderin lisäarvo – mitä, miten, kenelle ja kuinka paljon?
EU:n maaseudun kehittämisen välineistä
osallistavimmaksi, kansanvaltaisimmaksi
ja paikallisimmaksi on muotoutunut paikallisiin toimintaryhmiin perustuva Leader-toimintatapa. Leader-ryhmien toiminnan kehittämistä ohjaavat vahvat periaatteet. Ovatko nämä säännöt kiveen hakattuja ja edelleen koko toiminnan moraalinen selkäranka vai onko jo joltain osin
uudelleenarviointien
aika?
Leaderryhmät toimivat laajalla kentällä, mutta
pitäisikö jatkossa keskittyä olemaan joko
kehittäjä tai rahoittaja? Onko parempi
turvata rahoituksen jatkuminen osana
”maaseutuputkea” vai onko Leader24

ryhmien jo aika kehittyä kohti monirahoitteista toimijaa, joka palvelee alueiden
asukkaita mitä erilaisimpien ongelmien
ratkaisijana?
Työryhmässä tarkastellaan myös Leaderin tulevaisuutta osana maaseudun
uusiutuvia hallinto- ja palvelurakenteita.
Ovatko kuntien kehittämisyhtiöt (jos niitä
enää on?) jatkossa Leader-ryhmien yhteistyökumppaneita vai kilpailijoita? Toimivatko Leader-ryhmät lähinnä kylien
kautta vai onko tarvetta ylikunnallisille
kehittäjille, jotka ottavat yksittäistä kuntaa
laajemman vastuun alueen kehittämisestä?

Toivomme työryhmään esityksiä Leader-toiminnan nykytilanteesta, kehityksestä, vaikutuksista ja tulevaisuudesta.
Myös kansainväliset vertailut ovat opet-

tavaisia, sillä muiden maiden tarjoaman
peilin kautta voi nähdä suomalaisen
Leader-toiminnan uudessa valossa.

Työryhmän aikataulu:
13.00

Teppo Ylitalo:
Helsingin ylioppilaiden kuvitellut
kotiseudut 1828–1883

14.00

Sulevi Riukulehto:
Kaivosyhtiön varjossa – kotiseutukeskusteluja Etelä-Afrikassa

13.30

Jaakko Mäntylä:
Eheyttävä maaseutu? Ilmajoen työlaitos sosiaalipoliittisena kokeiluna
(1937–1972)

14.30

Jouni Kaipainen:
Leader-ryhmien lisäarvon
mittaaminen

Teppo Ylitalo, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Helsingin ylioppilaiden kuvitellut kotiseudut 1828–1883
Tarkastelen esitelmässäni keisarillisen Aleksanterin
yliopiston osakuntalaisten suhdetta kotimaakuntiinsa. Perimmältään kysymys on siitä, miten kotiseutuihin luotiin aatteellinen suhde ja miten kotiseutukäsityksiä rakennettiin ennen varsinaisen kotiseututyön alkamista.
Ylioppilaat ja heidän osakuntansa olivat tutkimusaikana merkittäviä yhteiskunnallisen keskustelun foorumeita. Osakunnat olivat eräänlaisia pienoisyhteiskuntia, joiden parlamentteja olivat viikkokokoukset ja valtakuntia osakuntarajojen määrittämät kotimaakunnat. Tuskin ylioppilaiden kotiseutukäsitykset koskaan kohtasivat tai puhuttelivat
kaikkia osakuntalaisia, mutta vähintäänkin aktiivisimpien osalta ne olivat niin vahvoja ja pysyviä, että
voidaan puhua ylioppilaiden kotiseuduista kuviteltuina yhteisöinä (imagined communities) Benedict
Andersonin luomassa merkityksessä.
Kuvitellut kotiseudut rakentuivat osakunnissa
kolmessa vaiheessa: 1) Yhteys. Kalevalainen kansallisromantiikka toi ylioppilaspiireihin ajatuksen
Suomen kansasta 1830-luvulla. Mistään yhteisesti
jaetusta kuvitellusta yhteisöstä ei vielä voida puhua,
mutta kalevalaisromantiikka oli välttämätön askel
sellaisen muodostumiseen; 2) Synnytys. Ylioppilaiden kotiseudut kuviteltuina yhteisöinä syntyivät
kahden kätilön, J. V. Snellmanin ja Zachris Tope-

liuksen kirjoitusten kautta 1840–1850-luvuilla.
Snellmanin valtiollis-yhteiskunnallinen kansakunta
edellytti ylioppilailta työtä kansan sivistämiseksi ja
sivistyneistön kansallistamiseksi. Toisin kuin Snellman, Topelius näki kansakunnan erilaisten seutujen
ja ihmisryhmien muodostamana organismina. Topeliaaninen kansakunta kuviteltuna yhteisönä saattoi siten pitää sisällään kansakuntaa pienempiä
kuviteltuja kotiseutuja; 3) Rakennus. Snellmanilainen ja topeliaaninen kotiseutunäkemys jatkoivat
voimallisesti elämäänsä uusissakin ylioppilaspolvissa. Snellmanilaisesta perinteestä ponnisti uusi kielipoliittinen kansansivistystyö, joka vaikutti merkittävästi myös osakuntalaisten kotimaakunnistaan rakentamiin käsityksiin varsinkin Uudenmaan, Hämeen ja Pohjanmaan osalta. Topeliaanisessa perinteessä osakuntien kuviteltujen kotiseutujen sisältöjä
rakennettiin erityisesti kansanperinteen keruulla,
sankarihahmojen etsinnällä sekä romanttisihanteellisilla kotiseutukuvauksilla.
Kaiken kaikkiaan ylioppilaiden kotiseutukäsitykset pulppusivat pääosin yhdestä ja samasta
lähteestä: kansallisuusaatteesta. Kotiseudut kuviteltuina yhteisöinä määrittyivät ennen muuta osana
kansallista kokonaisuutta, snellmanilaisessa perinteessä poliittisesti virittyneinä ja topeliaanisessa
romanttis-ihanteellisesti.
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Jaakko Mäntylä, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Eheyttävä maaseutu? Ilmajoen työlaitos sosiaalipoliittisena kokeiluna (1937–1972)
Maataloustöistä tuli osa vähäosaisten kuntoutusta ja
hoivaa viimeistään 1800-luvulla monessa Euroopan
maassa ja Yhdysvalloissa. Maaseudun myönteisistä
vaikutuksista saatiin myös lääketieteellistä näyttöä:
tohtori Benjamin Rush kirjasi raporttiinsa (1812),
että fyysiset maataloustyöt kohensivat mielisairaiden vointia. Myös Suomessa vallitsevaksi toimintatavaksi tuli omavaraisten maatila-hoitolaitosten
perustaminen. Niiden asukkaat tekivät valtaosan
tilan fyysisistä töistä. Uskottiin, että ankara työnteko eheyttäisi myös henkisesti, kunnes 1900-luvun
kuluessa ryhdyttiin kyseenalaistamaan vanhakantaiseksi leimattua sosiaalipoliittista ajattelua. Suomeen ehti kuitenkin muodostua sellainen hoitolaitosten verkosto, joissa pyrittiin palauttamaan yhteiskunnan marginaaliin joutuneet takaisin kaidalle
tielle.
Etelä-Pohjanmaalla, Ilmajoella, sijaitsi vuodesta
1937 lähtien työlaitos. Se oli sosiaaliministeriön

alainen laitos, jonka tehtäväksi määriteltiin yksiselitteisesti naispuolisten irtolaisten huolto. Työlaitoksessa oli ensimmäisinä vuosikymmeninä vuosittain
100–200 irtolaista eli huollettavaa, jotka olivat pääosin kotoisin Etelä-Suomen kaupungeista. Ilmajoella he osallistuivat maaseudun arkeen, sillä rangaistussiirtola oli varsin iso maatila laajoine viljelyalueineen, raivaamattomine suoalueineen ja monipuolisine tuotantolaitoksineen.
Säilyneiden työlaitoksen asiakirjojen ja laadittujen tutkimusten ja lehtiartikkeleiden pohjalta selvitän, miten Ilmajoen työlaitos heijasteli aikansa sosiaalipolitiikkaa. Miten sen perustamista perusteltiin
ja millaisen vastaanoton se sai Ilmajoella? Miten
sosiaalipoliittisen ajattelun muutos vaikutti laitoksen toimintaedellytyksiin 1960-luvulla? Millaisia
eheyttäviä vaikutuksia maaseudulla uskottiin olevan
Ilmajoen työlaitokseen sijoitetuille naisille?

Sulevi Riukulehto, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Kaivosyhtiön varjossa – kotiseutukeskusteluja Etelä-Afrikassa
Carletonvillen kultakaivoskaupunki Gautengissa,
Etelä-Afrikassa syntyi kansainvälisten kaivosyhtiöiden tarpeisiin vuonna 1937. Nykyään se on osa
Merafongin suurkuntaa, jossa erottuu useita taajama-alueita (mm. Khutsong ja Welverdiend) sekä
laaja harvaanasutun maaseudun alue. Marraskuussa
2015 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja
North-West University käynnistivät Home in Merafong -nimisen hankkeen tarkoituksenaan selvittää, mitkä ovat Merafongin asukkaiden kotiseutukuvan avaintekijät. Tutkimusaineisto kerättiin etnografisin menetelmin Etelä-Pohjanmaan maaseudulla tehtyjen kotiseutusuunnitteluhankkeiden kokemuksia hyväksi käyttäen. Neljä taustahaastattelua,
12 ryhmäkeskustelua ja yksi maastokeskustelu ta-
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voittivat yhteensä yli sata informanttia.
Kokemuksellisen kotiseudun muodostumisessa
tietyt paikat (tilallisuus) ja tapahtumat (ajallisuus)
saavat muita suuremman merkityksen. Niissä syntyneitä muistoja ja maisemia kuljetetaan mukana
kokemuksissa. Merafongin kotiseutukokemuksiin
liittyi samanaikaisesti sekä myönteisiä että kielteisiä
tunteita. Paikkaan kiinnittyminen, kuulumisen tunne ja kotoisuus saivat rinnalleen vaaran ja pelon
ilmentymiä. Tärkeinä syvärakenteina keskusteluissa
erottui muun muassa monikulttuurisuuden ja rotuerottelun perintö sekä kaivosteollisuuden merkitys, jota käytetään esityksessä esimerkkinä historian
syvärakenteiden läpitunkevuudesta.

Jouni Kaipainen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Leader-ryhmien lisäarvon mittaaminen
Esityksessä haluan avata hankkeiden, Leaderryhmien ja kansalaislähtöisten menettelytapojen
vaikuttavuuden mittaamisen haasteita. Monet esiin
nostettavista seikoista sopivat muidenkin kolmannen sektorin/voittoa tavoittelemattomien/julkisen
sektorin toimijoiden (yhdistykset, tapahtumat, yhteiskunnalliset yritykset ym.) arviointiin, joten kyse
ei ole pienen piirin sisäisestä keskustelusta.
Teoreettinen lähestymistapa hankkeessa on sekoitus lopputuotoksia korostavaa yleispätevää taloustieteellistä arviointia (kustannushyötyanalyysi)
sekä kontekstia ja prosessia painottavaa sosiaalisten
käytäntöjen tutkimusta. Sidosryhmien edustajien
haastattelujen kautta halutaan löytää sekä Leadertoimintavan erityispiirteet, että yksittäisten hankkeiden moninaiset hyödyt.
Tiukka kvantitatiivinen analyysi hyväksyisi vain
kontrolliryhmiin perustavan vertailun. Käytännössä
ei ole mahdollista löytää vertailukohdaksi 20 vuotta
ilman paikalliskehittämistä ollutta maaseutua, joten
meidän on hankittava tietoa muilla keinoin.
Tutkimusmenetelmänä hankkeessa käytetään
investoinnin yhteisötuotto SROIta (social return on
investment). SROI sisältää sekä taloudellisen las-

kelman että laadullisen puolen. Talouspuolella haetaan panoskäytön ja tuotosten suhteen tiivistävää
SROI-suhdelukua. Tällainen tulos edellyttää periaatteessa kaikkien ilmiöiden olevan vertailukelpoisia
ja yhteismitallisia rahan kanssa, jotta vaikutukset
voidaan (korvikemuuttujia apuna käyttäen) rahamittaistaa.
Jos yhteismitallisuus ei ole kaikilta osin voimassa, on mahdollista arvioida osaa vaikutuksista erillään talousvaikutusten kehikosta. On myös mahdollista katsoa erikseen, kuinka suuren osan toiminnan kustannuksista rahana ilmaistavissa olevat
toiminnot kuittaavat ja paljonko kustannuksia jää
ei-rahamääräisillä tekijöillä katettavaksi.
Tuloksien toivotaan antavan aiempaa kattavampaa tietoa, miten Leader-toimintatapa synnyttää
lisäarvoa. Osa lisäarvosta voi syntyä jo ennen hanke-esityksen jättämistä, osa toteutuksen aikana ja
osa vasta hankkeen jälkeen, pitkän ajan kuluessa.
Hankkeen toivotaan tuottavan Leader-ryhmien
käyttöön työkaluja, joiden avulla ne voivat kehittää
toimintaansa ottamaan huomioon koko yhteisöön
kohdistuvat erilaiset vaikutukset.
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TYÖRYHMÄ 5:
Paikkaperustainen hyvinvointi maaseudulla
Koordinaattorit:
Niina Rantamäki, projektitutkija,
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius,
niina.rantamaki(@)chydenius.fi

Niina Kuuva, tohtorikoulutettava,
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti,
niina.kuuva(@)helsinki.fi

Mari Kattilakoski, projektitutkija,
Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, mari.kattilakoski(@)uef.fi
Viimeisten vuosien aikana eri puolilla
Eurooppaa on vahvistunut näkemys siitä,
että tulevaisuudessa hyvinvoinnin turvaamisessa keskeisiä tulevat olemaan
paikalliset yhteistyömallit. Suomessa
paikkaperustaisen
hyvinvointiajattelun
tiennäyttäjänä ovat toimineet maaseutuyhteisöt, jotka ovat lähteneet määrätietoisesti etsimään tunnistamiinsa hyvinvointitarpeisiin paikallisiin olosuhteisiin
soveltuvia ratkaisuja. Näitä toimintamalleja yhdistävät sektorirajat ylittävä yhteistyö sekä monipuolinen resurssien hyödyntäminen.
Paikkaperustaisen hyvinvointipolitiikan
lähtökohtana on tietyllä maantieteellisellä
alueella asuvien ihmisten hyvinvoinnin
edistäminen heidän elinympäristössään.
Sen perustan muodostavat paikalliset
demografiset ja sosioekonomiset rakenteet, historialliset, sosiokulttuuriset ja fyysiset erityispiirteet sekä julkisen, yksityisen ja vapaan kansalaistoiminnan välille
rakentuva tiivis yhteistyö. Paikallisen hyvinvointijärjestelmän näkökulma tarjoaa
hyvinvointipalvelujen laajentuville rakenteille mahdollisuuden huomioida ne tar-
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peet, joita keskitetyn järjestelmän kautta
ei kyetä tunnistamaan. Samoin se luo
edellytyksiä niiden resurssien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen, jotka muutoin jäävät tunnistamatta.
Työryhmässä haluamme avata keskustelua siitä, voisiko monimuotoisten
paikallisten ratkaisujen kautta löytyä
avain siihen, kuinka vastata yhä eriytyvimpiin hyvinvointitarpeisiin tehokkaasti
ja vaikuttavasti. Työryhmään toivomme
esityksiä, jotka käsittelevät paikallisten
hyvinvointitarpeiden tunnistamisen toimintamalleja sekä maaseutualueilla syntyneitä asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia tukevia ratkaisuja. Lisäksi toivomme keskustelua siitä, millaisia heijastusvaikutuksia näillä on niin sosiaalisen,
taloudellisen kuin ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Tarkastelun kohteena
voivat olla on muun muassa lähipalvelujen ja lähidemokratian kehittämistä koskevat ratkaisut, arjen sujuvuutta tukevat
yhteisölliset toiminnot, yhteisöllinen palvelutuotanto sekä yhteisöllistä oppimista
ja kehittämistä mahdollistavat käytännöt
ja kohtaamispaikat.

Työryhmän aikataulu:
13.00

Katja Ilmarinen & Timo Kauppinen:
Tulot, pienituloisuus ja asuminen
maaseudulla

13.30

Joona Luhta, Sami Lehtinen & Nelli
Eerikäinen:
Digitalisaatio ja maaseudun liikennepalvelujen kehittäminen

14.00

14.30

Ilkka Lehtola:
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma ja maaseutu
kahvitauko

15.00

Mari Kattilakoski & Maija Halonen:
Hyvinvoinnin paikkaperustainen
edistäminen harvaan asutuissa
kunnissa

15.30

Olli Lehtonen:
Kohti paikkaperustaista terveyden
edistämistä – tapauksena Kymenlaakso

16.00

Niina Kuuva:
Paikkaperustaisesta hyvinvointitiedosta kohti paikkaperustaisia
ratkaisuja

Katja Ilmarinen & Timo M. Kauppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tulot, pienituloisuus ja asuminen maaseudulla
Tulojen alueellinen vaihtelu on ollut tutkittu aihe
suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa; tosin uusia
tutkimuksia on julkaistu hyvin vähän 2010-luvulla.
Erilaisia kuntatyyppejä tarkasteltaessa on huomattu
kaupunki–maaseutu -jako tulotasossa: harvaan
asutulla maaseudulla tulotaso on matalampi kuin
kaupungeissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla.
Niin ikään pienituloisuusasteet ovat perinteisesti
olleet korkeimmat maaseudulla. Toisaalta maaseudulla asumiskustannukset ovat matalammat kuin
kaupungeissa ja maaseudulla asutaan väljemmin.
Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää tuloja ja
asumiskustannuksia ja asumisen oloja erilaisissa
kuntatyypeissä Suomessa, erityisesti maaseudulla.
Tarkoitus on tuottaa päivitetty kuva alueiden välisistä eroista.
Tutkimuksessa tarkastellaan tuloja ja asumiskustannuksia sekä pienituloisuutta kuntatyypeittäin ja
asunnon hallintaperusteen mukaan Suomessa. Tutkimuksessa käytetään kuntatyypittelyä, jossa kunnat
on jaettu viiteen tyyppiin niiden kaupunkimaisuuden mukaan. Tutkimusaineistona on käytetty Tilastokeskuksen Tulonjakotilaston palveluaineistoa
vuodelta 2014. Havaintoyksikköinä tutkimuksessa
ovat kotitaloudet.
Kuntatyyppien väliset alue-erot käytettävissä
olevissa tuloissa ovat edelleen havaittavissa. Kotitalouksien käyttöön jää pääkaupunkiseudulla 400-500
euroa enemmän rahaa kuin muissa kaupunkityy-

peissä. Vähiten kotitaloudelle käyttöön rahaa jää
maaseutumaisissa kunnissa, reilut 1 700 euroa
kuussa. Lisäksi pienituloisuus näyttää olevan sitä
yleisempää, mitä maaseutumaisempi kunta on.
Maaseutumaisissa kunnissa pienituloisia kotitalouksia on noin joka viides. Pitkittyneesti pienituloisia
henkilöitä on maaseudulla enemmän kuin muualla.
Asumiskustannusten jälkeinen pienituloisuus
näyttää kasvavan siirryttäessä kaupunkimaisista
kunnista maaseutumaisiin kuntiin. Asumiskustannusten jälkeen pienituloisia kotitalouksia maaseutumaisissa kunnissa on noin joka neljäs. Asumistuki
vähentää pienituloisten kotitalouksien määrää, mutta sen vaikutus on pienin taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa. Käytettävissä oleva pintaala on maaseutumaisissa kunnissa noin 100 neliömetriä, kun se esimerkiksi pääkaupunkiseudulla
on noin 70 neliömetriä. Keskivuokra maaseutumaisissa kunnissa on noin 8 €/m2.
Maaseutumaisissa kunnissa asutaan omistusasunnoissa. Omistusasuntoja on noin 80 prosenttia
asuntokunnasta. Maaseutumaisissa kunnissa velattomissa omistusasunnoissa asuu enemmän pienituloisia kuin muissa kaupunkityypeissä. Maaseutumaisissa kunnissa pienituloisuus selittyy vain osin
sillä, että väki on vanhempaa kuin muualla. Maaseutumaisten kuntien kotitaloudet ovat kaiken
kaikkiaan pienempituloisia kuin muissa kuntatyypeissä.
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Joona Luhta, Sami Lehtinen & Nelli Eerikäinen, Vaasan yliopisto

Digitalisaatio ja maaseudun liikennepalvelujen kehittäminen
Suomessa ihmisten muuttoliike suuntautuu tällä
hetkellä kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Väestön
vanhenemisen ja vähenemisen seurauksena maaseutua uhkaa autioituminen. Asukkaiden vähetessä
palveluita on jouduttu keskittämään ja tämä on
lisännyt tarvetta liikennepalvelujen kehittämiseksi.
Erityisesti ikääntyvä väestö, koulujen lakkauttamiset sekä palveluiden keskittyminen keskuksiin ovat
haasteita, joihin olisi kyettävä vastaamaan. Toimivat
liikennepalvelut ovat keskeisessä asemassa maaseutumaisten alueiden pitämisessä elinvoimaisena.
Liikennepalvelut koetaan harvaan asutuilla alueilla
myös tärkeänä elinvoimatekijänä, josta halutaan
pitää kiinni.
Esityksemme perustuu tutkimusaineistoon, jonka keräsimme teemahaastattelumenetelmällä Toholammilla kuluvan vuoden maaliskuussa aluekehittämisen kenttäkurssin yhteydessä. Aineistomme
perusteella asiantuntijat kuten myös asiakkaatkin
kokivat, että julkisten kyytipalveluiden tarjoaminen
on hajanaista ja niiden järjestäjinä toimii useita eri
tahoja. Tämä aiheuttaa palveluihin päällekkäisyyksiä
ja tehottomuutta, eikä kokonaiskuva ole kovinkaan
selkeä. Lakisääteiset kyytipalvelut ovat iso kustannuserä yhteiskunnalle ja ne katetaan verovaroin.
Kustannusvaikutukset korostuvat maaseutualueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä eikä kyytipalveluita
pystytä kilpailuttamaan riittävän tehokkaasti, kuin

esimerkiksi kasvukeskuksissa. Erilaisille liikkumisen
palveluille on maaseudulla kasvava kysyntä, mutta
samalla julkista rahaa on ollut tarjolla entistä niukemmin. Valmistumassa oleva liikennekaari tulee
muuttamaan tilannetta, kun yksityisten palvelujen
tarjonta todennäköisesti helpottuu. Lisääntyvä kilpailu ja erilaistuvat tarjonnat liikennepalveluissa
lisäävät työtilaisuuksia.
Digitalisaation avulla voidaan löytää uusia toimintamalleja monipalveluliikenteelle, joka palvelee
joustavammin ja kustannustehokkaammin maaseudun liikkumistarpeita. Case-tutkimuksemme yhteydessä huomasimme, että vaikka kunnassa on varsin
hyvät kyytipalvelut, eivät asukkaat tunteneet niitä
kunnolla. Toisaalta yksityisautoilun kulttuuri on
edelleen hyvin vahva ja osaltaan se hidastaa muiden
liikenneinnovaatioiden, kuten MaaS-tyyppisten
palvelujen leviämistä.
Toholammilla tarkastelimme liikkumista asiakasnäkökulmasta, jolloin huomasimme, että esimerkiksi yhteiselle digitaaliselle alustalle on olemassa tilaus. Siinä eri toimijat ja asukkaat voisivat kohdata ja jakaa informaatiota. Parhaassa tapauksessa
palvelujen suunnittelukin tehdään alusta alkaen
yhteistyössä viranhaltijoiden ja kuntalaisten kesken,
jolloin palvelujen käyttöön sitoutuminen tapahtuu
myös luontevasti.

Ilkka Lehtola, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma ja maaseutu
Yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista on
lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE).
Sen tavoitteena on muuttaa palvelutuotannon toimintakulttuuria sekä edistää lasten ja nuorten hyvää
elämää niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.
Muutostyö on alkamassa maakunnissa, mutta siitä
puuttuu maaseutunäkökulma. Esitelmässä nostetaan esiin niitä maaseudun erityispiirteitä ja palvelutarpeita, jotka LAPE-muutosohjelmassa tulisi ottaa
huomioon.
LAPE-muutosohjelma tukee sote-uudistusta,
jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
siirtyy maakunnille. Toisaalta kotikunnissa myös
jatkossa päätetään monista lasten ja nuorten palve30

luista. Muutosohjelma on laaja-alainen ja ylittää
hallintorajat sote-palvelujen ulkopuolella toteutuviin palveluihin ja hyvinvointia tukevaan toimintaan.
LAPE-muutosohjelmassa korostetaan lasten erilaisuutta, yksilöllisiä tarpeita ja kasvuympäristön
merkitystä, mutta siinä ei juuri kiinnitetä huomiota
lasten ja nuorten elinympäristön alueellisiin eroihin.
Hyvinvoinnin ja palvelujen alueelliset erot ovat
kuitenkin suuret.
Harvaan asutuilla alueilla välimatkat ovat pitkät
ja asutus harvassa. Tutkimuskirjallisuudessa esitetään lukuisia tekijöitä, jotka pitkien etäisyyksien
lisäksi vaikuttavat palvelujen saavutettavuuteen:

palveluverkoston ja joukkoliikenteen heikko kattavuus, vähäinen palveluyrittäjyys sekä työelämän ja
perheiden arjen aikataulut. Maaseudulla ongelmana
ei ole aina palvelun puute, vaan se, että palvelut on
keskitetty ja kaukana ja siten hankalasti saavutettavissa. Ongelmallista on myös kuntarajat ylittävien
palvelujen käyttö esimerkiksi päivähoidossa, mikä
on koskenut erityisesti naapurikunnissa työssäkäyviä perheitä.

Maaseutupoliittiseen keskusteluun on noussut
paikkaperustaisen hyvinvoinnin näkökulma, koska
hyvinvoinnin vajeita ei voida tunnistaa keskitetyn
järjestelmän kautta. Lasten, nuorten ja perheiden
elinoloista, ongelmista ja palvelujen käytöstä on
kuitenkin maaseudun näkökulmasta olemassa niukasti tutkimustietoa. Esitelmässä nostetaan esimerkkejä ongelmatilanteista, joita maaseudun lapsiperheet ja nuoret kohtaavat palveluja käyttäessään.

Mari Kattilakoski & Maija Halonen, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan
tutkimuslaitos

Hyvinvoinnin paikkaperustainen edistäminen harvaan asutuissa
kunnissa
Hyvinvoinnin edistämisen ja ennaltaehkäisevän
toiminnan painotus on kasvanut osana julkisten
hyvinvointipalvelujen uudistamista. Vuonna 2011
voimaan tulleen terveydenhuoltolain myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita on
vahvistettu ja nostettu niin sanottu hyte-työ kunnan
keskeiseksi painoalueeksi. Myös valmisteilla oleva
sote-uudistus korostaa entisestään kuntien roolia
kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä.
Kuntien tulee seurata asukkaiden terveyttä ja
hyvinvointia hyödyntäen kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kuntien tulee asettaa paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet sekä määritellä niitä tukevat toimenpiteet. Lisäksi kunnat on
velvoitettu tekemään laajaa yhteistyötä kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Tarkastelemme esityksessä, miten hyvinvointija terveysosoittimia sekä yhteisölähtöistä otetta
hyödynnetään hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien

paikkaperustaisessa tunnistamisessa, sekä millaisia
asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia tukevia paikallisia ratkaisuja ja kumppanuusmalleja harvaan
asutun maaseudun kunnissa on syntynyt.
Esitys pohjautuu tutkimukseen, joka toteutetaan
monimenetelmällisenä tapaustutkimuksena. Syventävänä tutkimusalueena on laajoja harvaan asuttuja
alueita sisältävä Pohjois-Karjala, joka on edelläkävijä uudenlaisen sote-mallin rakentamisessa. Maakunnallinen Siun sote aloitti toimintansa vuoden
2017 alusta, minkä johdosta tapaustutkimus antaa
mahdollisuuden
tarkastella,
kuinka
soteuudistuksen ja hyvinvointipolitiikan uudet linjaukset heijastuvat harvaan asututtujen alueiden hyvinvoinnin edistämiseen. Valtakunnallisena taustaaineistona hyödynnetään kunnille kohdennettua
kyselyä sekä kuntien hyvinvointikertomuksia. Syventävä aineisto koostuu Pohjois-Karjalan kunnanjohtajien ja järjestökentän haastatteluista.

Olli Lehtonen, Luonnonvarakeskus

Kohti paikkaperustaista terveyden edistämistä – tapauksena
Kymenlaakso
Paikkaperustaista näkökulmaa eli asuinalueiden
ominaisuuksiin kiinnittyvää terveyden edistämistä
on Suomessa käytetty vähän. Syynä on usein tarkkojen paikkatietoaineistojen puute. Paikkaperustaiselle terveyden edistämiselle on kuitenkin tarvetta,
sillä sen avulla terveyden edistämistä tai yleisemmin
asuinalueiden suunnittelua pystytään kiinnittämään

paremmin paikkoihin ja niiden ominaisuuksiin.
Tarkka paikallisten ominaisuuksien ymmärtäminen
korostuu erityisesti asuinalueiden erilaistuessa.
Tässä esitelmässä tarkastellaan miesten paikkaperustaista terveyden edistämistä Kymenlaaksossa.
Tutkimus keskittyy asuinympäristön rooliin miesten terveyskäyttäytymisessä, jota kuvataan liikunta31

käyttäytymisellä sekä päihteiden käytöllä. Tavoitteena on tunnistaa lähtökohtia paikkaperustaiselle
terveyden edistämiselle niin taajamissa kuin maaseudulla. Tehdyt analyysit pohjautuvat laajaan kyselytutkimukseen sekä tähän yhdistettyihin paikkatietoaineistoihin. Keskeisenä mielenkiinnon kohteena
analyyseissä on asuinympäristöä kuvaavien tekijöiden yhteydet miesten terveyskäyttäytymiseen ja
niissä esiintyvä paikallinen vaihtelu. Kyselytutkimus
suoritettiin kymenlaaksolaisille 18–64-vuotiaille
miehille (n=1 000). Menetelmällisesti tutkimus
perustuu geospatiaaliseen analyysiin.
Tutkimuksen tulokset osoittavat asuinympäristöllä olevan merkitystä miesten terveyskäyttäytymi-

sessä, vaikkakaan se ei ole miesten terveyskäyttäytymisen ytimessä. Asuinympäristö selittää korkeimmillaan miesten terveyskäyttäytymisestä noin
10 prosenttia. Selitysastetta keskeisempää tuloksissa
on kuitenkin havainnot siitä, että terveyskäyttäytymiseen yhdistyvien tekijöiden vaikutukset vaihtelevat paikallisesti. Tämä tarkoittaa, että terveyden
edistämistä ei voida lähestyä ylhäältä alas rakentuvalla toiminnalla. Niinpä terveyskäyttäytymisen
edistäminen on tehokasta silloin, kun osataan räätälöidä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä paikallisesti ja
vaikuttaa paikallisiin vajeisiin.

Niina Kuuva, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Paikkaperustaisesta hyvinvointitiedosta kohti paikkaperustaisia
ratkaisuja
Tässä esitelmässä kuvaan menetelmää, jonka avulla
on hyödynnetty ja tuotettu paikkaperusteista hyvinvointitietoa. Käsittelen esityksessä sitä, millä
tavoin paikallista hyvinvointitietämystä on muodostettu ja millainen lisäarvo paikalla on ihmisten hyvinvointikokemuksissa. Vastaan myös siihen, millä
tavoin ja millaisia paikkaperustaisia ratkaisuja haasteisiin tuotettiin prosessin aikana.
Tilastoaineiston avulla muodostettiin tilannekuvaa eteläsavolaisten ja tarkemmin mikkeliläisten
hyvinvoinnista. Aineistona käytettiin Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaa Alueellinen
terveys ja hyvinvointi (ATH) -tutkimusta, joka on
kerätty posti- ja puhelinkyselynä Etelä-Savon maakunnan yli 20-vuotiaasta väestöstä. Tilastoaineisto
antaa yleiskuvan, mutta jättää huomiotta paikalliset
erityispiirteet ja kokemustiedon. Siitä syystä kuvaa
on tarkennettu case-alueita kerätyllä laadullisella
aineistolla. Aineisto koostuu niin sanottujen kumppanuuspöytien tuottamasta materiaalista, minkä
avulla on pyritty pääsemään tarkemmin kiinni paikallisiin hyvinvoinnin haasteisiin.
Kolmella case-alueella toteutettiin kumppanuuspöytätilaisuuksia, joihin kutsuttiin paikallisia
asukkaita, järjestötoimijoita, yrittäjiä ja julkisen
sektorin edustajia. Case-alueet ovat väestöltään,
palvelurakenteeltaan, saavutettavuudeltaan ja sosioekonomiselta rakenteeltaan erilaisia.
Kumppanuuspöytätilaisuuksissa kerättiin osallistujien näkemystä suhteessa ATH-aineistosta nostet32

tuihin tuloksiin yksilötyöskentelyn avulla sekä sen
jälkeen osallistujia pyydettiin pohtimaan pareittain
tai ryhmissä, mitä muita erityisiä hyvinvoinnin haasteita he ovat havainneet omassa elinympäristössään.
Aineisto rakentui siten yksilö- tai ryhmätöiden
tuotoksista. Tulosten analysoinnin jälkeen toteutettiin samoilla alueilla toinen kumppanuuspöytäkierros, jonka avulla haettiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ratkaisuja havaittuihin hyvinvoinnin
haasteisiin.
Prosessista saatujen kokemusten perusteella
haasteellista on se, kuinka erityisesti paikalliset
asukkaat saadaan rekrytoitua kumppanuuspöytätilaisuuksiin. Laadullisen aineiston perusteella voi
kuitenkin havaita, että alueen asukkailta saa arvokasta ensikäden kokemustietoa paikallisista hyvinvoinnin haasteista. Kumppanuuspöytäprosessin
vahvuutena voi todeta, että case-tarkastelulla saadaan kuvaa kunnan sisäisistä ja paikallisista hyvinvoinnin haasteista, joihin ei tilastoaineistoilla ulotuta. Vahvuutena on myös etenkin se, että prosessin
aikana tavataan paikallisia asukkaita ja yhdistystoimijoita sekä herätetään ajatuksia siitä, mitä ongelmia voitaisiin ratkaista paikallisesti ja mihin tarvitaan laajempaa tukea esim. kuntatasolta. Paikkaperustainen tarkastelu tuo lisäarvoa etenkin silloin,
kun informantit kuvailevat alueen esimerkiksi yhteisöllisyyttä, liikkumismahdollisuuksia, liikenneyhteyksiä, palvelujen toimivuutta ja turvallisuutta sekä
näissä havaittuja haasteita.
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