
Maaseutututkijatapaamisen työryhmät 30.-31.8.

Työryhmä 1: Maaseutualueiden elinvoima ja sen tekijät
Kokoontuu: torstaina ja perjantaina

Päivi Pylkkänen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti (Mikkeli)
Aapo Jumppanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti (Seinäjoki)

Alueiden kehittämisellä pyritään lisäämään kaikkien alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta, ja sitä
kautta luomaan pohjaa ihmisten aineelliselle hyvinvoinnille ja hyvälle elämälle. Alueiden kehittämisessä
on kyse myös ihmisyhteisöjen sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden turvaamisesta.

Kysymykset maaseutualueiden elinvoimasta ja suotuisan aluekehityksen dynamiikasta ovat
maaseutututkijatapaamisten kestoteemoja. Kiinnittymiskohtia kuumiinkin ajankohtaiskeskusteluihin
löytyy, kun mukaan tuodaan vaikkapa valinkauhassa oleva sote- ja alueuudistus. Tehtävillä uudistuksilla
on väistämättä vaikutuksia esimerkiksi kuntien toimijuuksiin ja toimintarakenteisiin. Yleisesti katsotaan,
että elinvoimakysymykset kuntien ja paikallisten yhteistyökumppaneiden, kuten Leader-ryhmien ja
kansalaistoimijoiden kanssa, korostuvat sote-tehtävien siirtyessä pois kuntien tehtäväkuvasta.

Mitä elinvoimaan sisältyy ja keitä ovat sen tekijät? Tässä työryhmässä kuullaan esityksiä jotka valottavat
erilaisia näkökulmia elinvoimatyöhön ja -toimijoihin. Elinvoimatyön asiateemoina esityksissä käsitellään
mm. matkailureitistöjen ja alueellisten ruokajärjestelmien kehittämistä sekä vajaakäyttöisten tilojen ja
kiinteistöjen uusiokäyttöä. Viime mainitussa puheenvuorossa liitetään tilojen inventaarioon sosiaalisesti,
ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen pohdintoja. Toiset esitykset tarkastelevat puolestaan
maaseudun ammatillisen koulutuksen tilaa, toimintaryhmätyön tulevaisuutta ja osallistumisen
yhteistyörakenteita paikallisella ja alueellisella tasolla.

Suomessa on alueita, joiden rooliksi näyttää jääneen toimia yhteiskunnan resurssiperiferioina. Näidenkin
alueiden asukkaat ja päättäjät ovat kuitenkin löytäneet omat tapansa sopeutua elinympäristönsä
muutokseen. Ryhmän käsitteellis-teoreettisempi puheenvuoro tarkastelee rakenteiltaan näivettyvän
periferian kuntatoimijoiden puhetta sopeutumisesta evolutionaarisen talousmaantieteen ja resilienssi -
käsitteiden viitekehyksessä.

Kokonaisuutena työryhmässä painottuvat kehittämishankkeissa tuotettujen aineistojen ja kokemusten
aineistolähtöiset analyysit kuvailevien tapaustutkimusten keinoin. Yhdistävinä käsitteellisinä ideoina
voidaan silti useimmissa nähdä kestävyyskäsitteistö – sekä sen rinnalle yhteiskuntatieteellisissä
keskusteluissakin enenevästi noussut laaja-alainen resilienssi.

Työryhmä 2: Hyvinvoinnin monet ulottuvuudet
Kokoontuu: torstaina ja perjantaina

Työryhmän vetäjä Pirjo Pöllänen, Itä-Suomen yliopisto

Suomalainen hyvinvointivaltio on haasteiden edessä: tasa-arvo ja universalismi ovat koetuksella niin
alueiden kuin väestöryhmienkin näkökulmasta tarkasteltuna. Kysymys siitä, miten hyvinvointi, eli hyvän



elämän mahdollisuudet (vrt. esim. Saari 2011), voidaan taata kaikille yhteiskunnan jäsenille
asuinpaikasta, -alueesta ja esimerkiksi perhesuhteista riippumatta ovat entistä ajankohtaisempia. Tässä
työryhmässä hyvinvointia tarkastellaan laajasti ja moninäkökulmaistesti. Pohditaan niin alueiden välisiä
eroja kuin väestöryhmienkin välisiä eroja hyvinvoinnin saavutettavuudessa. Ennen kaikkea työryhmässä
nostetaan esiin, monia erilaisia tapoja tuottaa hyvinvointia erityisesti ns. demografisesti haasteellisilla
alueilla. Työryhmän paperit esittelevät maaseudun kehittämistä ja elinvoimaisuutta ylläpitäviä toimia
sekä teoreettisten pohdintojen että käytännön esimerkkien kautta.

The languages of workshop will be Finnish and English.

Työryhmä 3: Maaseudun liikenne
Kokoontuu: torstaina

Työryhmäkoordinaattorit:
Jenni Eckhardt, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy
Heli Siirilä, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Liikenteen lainsäädäntö ja toimintakenttä ovat myllerryksessä. Sen seurauksena muun muassa
liikenteen viranomaisten tehtävät ja työnjako muuttuvat, liikennealalle tulee uudenlaisia yrityksiä,
digitaalisten välineiden hyödyntäminen yleistyy liikenteessä yhä nopeammin ja kuluttajat saavat
uudenlaisia palveluita. Suomen liikennelainsäädäntö muuttui 1.7.2018 lähtien nykyaikaiseksi ja
edistykselliseksi koko Euroopan mittakaavassa. Ulkomailla ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, kuinka
Suomen maaseutualueilla liikkumispalvelut kehittyvät.

Koska myllerrys on kattava ja vaikuttaa moneen eri toimijaan, niin se edellyttää jokaiselta osapuolelta
uuden oppimista ja osittain poisoppimista vanhasta. Millaisena tämä liikenteen iso muutos näyttäytyy
maaseutualueilla? Miten maaseudun pk-yritykset oppivat hyödyntämään uudistuneen lainsäädännön ja
digitalisoitumisen mahdollisuuksia? Miten maaseudun lyhyen ja pitkän matkan kuljetukset saadaan
ketjutettua sujuvasti henkilö- ja tavaraliikenteen osalta?

Esityksistä saadaan monipuolinen tarkastelu aihepiiriin. Esityksissä kuullaan niin kehittämishankkeiden
kuin tutkimushankkeiden kokemuksia ja havaintoja eri puolilta Suomea.

Työryhmä 4: Uudistumiskyky alkutuotannossa
Kokoontuu: torstaina

Työryhmän vetäjä:
Hilkka Halla, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu

Työryhmän viisi esitystä kuvaavat alkutuotannon uudistumista eri näkökulmista ja eri aikakausina.
Esityksille yhteistä on pyrkimys kuvata tai selittää alkutuotantoyrityksen toiminnan muuttumista sekä
muutokseen johtavia ulkoisia ja sisäisiä ajureita. Yhteistä esityksille on myös yrittäjän kyvykkyyden ja
toimijuuden merkitys hänen tekemissään päätöksissä ja niiden toimeenpanossa. Olosuhteet ja
maatalouden rooli ovat vaihtuneet eri aikakausina, mutta jo 1700-luvun isojaon pöytäkirjoista voidaan



havaita eri talonpojilla olleen erilainen halu ottaa riskejä ja nähdä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Tämän
päivän maatilayrittäjä pysyy kilpailukykyisenä dynaamisten yrittäjäominaisuuksien avulla, liittyvätpä
nämä ominaisuudet kykyyn uudistaa viljelykasvien valikoimaa tai muokata koko liiketoiminnan konsepti
maantieteellisestä sijainnista riippumattomaksi. Kilpailukyky tehdään arjen prosesseissa.

Ryhmässä kuullaan uusia menetelmiä ihmiselle ja naudalle kestävistä ja turvallisista toimintatavoista.
Perinteisen peltoon ja kotieläimiin perustuvan ruoantuotannon ohella tutkitaan vähemmän ympäristöä
kuormittavia tapoja ravita ihmiset. Solumaatalous antaa mahdollisuuksia, mutta luo myös uutta
tutkimustarvetta eri tieteenaloille.

Työryhmä 5: Maaseudun ja kaupungin monimuotoiset suhteet
Kokoontuu: torstaina

Työryhmävetäjä: Torsti Hyyryläinen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Erilaiset kaupungit ja maaseudut ovat monimuotoisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Maaseudun ja
kaupungin suhde voi itsessään olla tutkimuksen kohde. Toisaalta lähes mihin tahansa inhimillisen
elämän ilmiöön voidaan ottaa maaseutu-kaupunki -näkökulma. Mitä pysyviä ja muuttuvia piirteitä
maaseutujen ja kaupunkien suhteissa voidaan havaita? Työryhmässä esitellään tutkimuksia, joissa
maaseutu jäsentyy suhteessa kaupunkiin ja päinvastoin. Aihetta lähestytään käytännön
vuorovaikutuksen, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asumisen ja markkinoiden näkökulmasta. Lisäksi
suhdetta tarkastellaan kielen muutoksen ja maaseutu-sanan konstruoitumisen kautta. Työryhmässä
pureudutaan kriittisesti maaseudun tai kaupungin käsitteiden määrittelyyn. Voitaisiinko nämä käsitteet
korvata politiikassa ja kehittämisessä osuvammilla termeillä? Onko viimeaikainen maaseutututkimus
tuonut jotain oleellista uutta maaseudun ja kaupungin suhdetta jäsentäviin keskusteluihin?

Työryhmä 6: Maaseudun muuttuvat merkitykset
Kokoontuu: perjantaina

Työryhmävetäjä: Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto

Työryhmässä käsitellään maaseutua kulttuurisen ulottuvuuden kautta. Politiikka, yritysmaailma,
kehittämistoiminta, media ja uudet teknologiat rakentavat sekä muuttavat mielikuviamme
maaseudusta. Ei ole olemassa yhtä tapaa kuvata, kuvitella tai kokea maaseutua ja paikallisia
yhteisöjä. Mielikuvat ovat myös tehokas keino rakentaa yritysten imagoa tai luoda positiivista
mielikuvaa maaseudun elämästä. Suomalainen maaseutu on jo itsessään brändi, joka luo
vastaanottajalle mielikuvan puhtaasta ja idyllisestä maisemasta. Digitalisaation vaikutus
mielikuvien rakentamiseen ja hyödyntämiseen korostaa kulttuurisen ulottuvuuden, ja erityisesti
visuaalisuuden, merkitystä entisestään. Toisaalta, ihmisten kotipaikkoihin liittyvät identiteetit
eivät kuitenkaan välttämättä kohtaa ulkoapäin annettuja merkityksenantoja. Onkin tärkeää pohtia
ja keskustella maaseudun muuttuvista merkityksistä eri näkökulmista.



Työryhmä 7: Vastuullisuus ruokaketjussa
Kokoontuu: perjantaina

Työryhmävetäjä: Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Vastuullisuus on sekä kansallinen että globaali haaste. Vastuullinen liiketoiminta muodostuu monesta eri
tekijästä. Ruokaketjussa ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointi
ovat keskeisiä elementtejä, unohtamatta taloutta. Ruoan tuotannon pitäisi siis olla kestävää niin
ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Koska jokainen ketju on kuitenkin yhtä vastuullinen kuin
sen heikoin lenkki, vastuullisuus tulee omaksua ja viestiä läpi koko toimitusketjun – ruokaketjussa se
tarkoittaa pellolta pöytään ja pöydältä peltoon. Kuluttajilla on täten oma roolinsa ruokaketjun
vastuullisuuden lisäämisessä omien kulutuspäätöksiensä kautta.

Mitä vastuullisuus oikeastaan tarkoittaa ruokaketjun eri vaiheissa? Miten se näkyy ruokabisneksessä,
tuoko se mukanaan kilpailuetua ja menestystä tuottajille ja yrityksille vai koetaanko se
kustannustekijänä tai toimintaa rajoittavana asiana?

Työryhmässä tarkastellaan ruokaketjua ja vastuullisuutta monesta eri näkökulmasta sekä ketjun eri
osista lähtien. Tavoitteena on löytää niitä tekijöitä, jotka edistävät ja lisäävät ruokaketjun ja ketjussa
tapahtuvan liiketoiminnan vastuullisuutta. Ryhmässä esitellään sekä tutkimukseen että
kehittämistyöhön perustuvia papereita: luomutuotannon alueellista jakautumista Suomessa ja pk-
elintarvikeyrittäjyyden kehittämistä, ympäristömyönteistä kuluttamista sekä koko ruokaketjua koskien
ruokahävikkiä ja sen ehkäisyä sekä vähentämistä.


