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Aluerakenne on syntynyt elinkeinorakenteen muutoksesta

Lähde: Kuhmonen & Niittykangas 2008.
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Mistä maaseudun tulevaisuus syntyy?
(sisällönanalyysi 100 dokumentista)

Lähde: Kuhmonen& Kuhmonen 2014.
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Maaseutualueiden vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Kun ratkaistaan yhtä aikaa
luonnonvarojen kasvavan
niukkuuden ja kestävyyden
ongelmat.

Kun globalisaatio vahvistuu
kansallisvaltioita
vahvemmaksi voimaksi.

Kun ratkaistaan ensisijaisesti
ympäristöllisen kestävyyden ongelma
kaupunkilaisten enemmistön ehdoilla.

Kun ratkaistaan julkisen talouden ongelma
(kestävyysvaje) pienentämällä sen kokoa olennaisesti;
luonnonvaroista ei myöskään synny uutta kasvua.
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Lähde: Kuhmonen & Kuhmonen 2014.

SIIRTOMAATALOUS

HAJAUTUNUT BIOTALOUS

Lähde: YLE 20.3.2017

Lähde: YLE 20.3.2017

MUSEOMAASEUTU

SAAREKEMAASEUTU

Lähde: Tekniikka & Talous 14.3.2017
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Lähde: YLE 14.3.2017

VIHREÄ KETJU 2030
Vihreässä ruokaketjussa liikkuu ympäristövaikutuksiltaan
tunnettua ruokaa
Kansalaisten ja valtion kasvava huoli huoltovarmuudesta epävakaassa ja ilmastonmuutoksen uhkaamassa maailmassa synnyttää alueellisen omavaraistalouden. Vihreässä ketjussa liikkuu ympäristövaikutuksiltaan tunnettua ruokaa, kun tuotanto ja kulutus lähentyvät toisiaan. Maan tuottokyvyn säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen,
ruuan kaukokuljetusten vähentäminen ja ruokaketjun ympäristökuormituksen pienentäminen ovat toiminnan johtotähtiä. Halpatuotannon
ympäristöhaitat ja alueellisesti keskittyneen tuotannon ympäristö- ja
saatavuusriskit tunnistetaan ja tunnustetaan: ruuan hinta sisältää
myös ympäristöhyötyjen ja ympäristöhaittojen arvon ja toimitusvarmuuspreemion. Vahva omavaraisuusajattelu leimaa tuotantoa ja kulutusta. Tuotantopanokset ovat pääosin kotimaisia ja ravinnekierrot
suljettuja – tuotanto nojaa kotimaiseen bioenergiaan ja kuljettaminen
kotimaiseen biopolttoaineeseen. Ruokajärjestelmä organisoituu uudelleen sellaisiin kokonaisuuksiin ja mittakaavoihin, joissa ravinne- ja
energiakierrot toimivat. Uusi teknologia tunnistaa ja ehkäisee ympäristöriskejä ja ympäristökuormitusta ja erilaiset mittarit ohjaavat resurssien tehokkaaseen käyttöön. Ruokaa tuotetaan kaikkialla: pelloilla, metsissä, kaupunkien puistoissa, parvekkeilla ja katoilla, kouluissa, hoitolaitoksissa, suurilla maatiloilla ja pienissä puutarhoissa. Vihreä ruokaketju maksimoi paikallisen luontopääoman säilymisen ja
tuottokyvyn pitkällä aikavälillä. Kuluttajat tuottavat 20 % ruuastaan
omassa taloudessa, 60 % tuotetaan lähialueella (noin 100 km) ja
20 % jossain muualla.

AITO KETJU 2030
Aidossa ruokaketjussa liikkuu kulttuurisilta vaikutuksiltaan
tunnettua ruokaa
Ruokakasvatus ja -valistus luovat Suomeen uuden ruokakulttuurin.
Aidossa ketjussa liikkuu ruokaa, jolla on mukanaan tarina matkastaan ruokapöytään. Ruoka syntyy tunnettujen taitajien käsissä, tunnetuissa paikoissa ja tunnetuilla tavoilla – kaikki nämä tiedot ja tarinat kulkevat kuluttajalle ruuan mukana. Paikallistasolla tämä tieto
välittyy suoraan tuottajalta kuluttajille, kotimaassa säilyvien tuotteiden merkintöjen ja tunnistettavan tuottajan netissä tarjoaman tiedon
kautta ja ulkomailla kansallisen arktisen puhtauden brändin kautta.
Ruuan tuotanto ja kulutus osana historiaa ja kulttuuria on merkittävä
osa perusopetusta. Lumen, kivien, soiden, vesien ja metsien keskellä omavaraiseksi yltänyt kansa on ylpeä luomastaan ruokakulttuurista, suomalaisesta etnisyydestä. Uuden ruokakulttuurin nousu
vahvistaa ruokamatkailua ja herättää luovat alat luomaan taikaa alkuperäruuan ympärille. Maahanmuuttajien ja suomalaisten ruokakulttuurin vuorovaikutus luo jännittäviä tuotteita ja elämyksiä. Monet
kiinnostuvat alkuperäisroduista, -lajeista ja -lajikkeista. Suomen kartan voi täyttää tuotteilla, joille paikalla tai historialla on merkitystä.
Ruokavienti ja ruokamatkailu kasvavat, samoin kausiruuan näkyvyys ja kulutus. Tunnetusta paikasta peräisin oleva ruoka torjuu
myös ruokaväärennöksiä ja terveysriskejä, joita tuntemattomasta
paikasta peräisin olevaan ja satunnaisesti tarkastettuun ruokaan liittyy. Aito ruokaketju maksimoi ruokaan liittyvän kulttuurisen pääoman. Kuluttajien hankkimista kotimaisesta ruokatuotteista 95 %
sisältää tiedon tuottajasta, tuotantopaikasta, tuotantoajasta ja tuo6 tantotavasta.

Keskustelun rintamalinjoja
•
•
•
•
•
•
•

Ruoka: lihaa vs. kasviksia, kotimaista vs. ulkomaista
Energia: puuta vs. muuta
Työmarkkinat: paikallista sopimista vs. keskitettyä
Yritykset: pienet vs. suuret
Talous: kasvua vs. ei
Hallinto: keskitettyä vs. hajautettua
Alueet: metropoli vs. koko maa

 Ihmisten sieluista ja rahoista käydään taistelua

 Suuren murroskauden ilmentymiä?
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Paradigman
muutos

Lähde: Kuhmonen 2017
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Paradigman muutos maaseudulla
Luonnonvarojen monipuolinen ja kestävä hyödyntäminen
• Hajautuneet, paikalliset järjestelmät (energia, ruoka, asuminen +
liikkuminen ... läheisyyden ekonomia)
• Kiertotalous
• Hajautunut yhdyskuntarakenne ei ympäristörasite (bioenergia +
biopolttoaineet)

• Aineettoman hyvinvoinnin yhdistäminen aineelliseen hyvinvointiin
(liiketoimintamahdollisuuksia)
• Kohorttivaikutus: mistä nuoret unelmoivat
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Henkilökohtainen tulevaisuus

Lähde: Kuhmonen, Kuhmonen & Luoto 2015.
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Unelmatulevaisuuden sijainti

Lähde: Kuhmonen, Kuhmonen & Luoto 2015.
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Nuorten unelmat tulevaisuudesta – miten vastataan?

Toimeentuloresepti
Toimiala:

Asumisresepti

Erityissisältö:

Sijainti:

Palvelut

Elämäntapar esepti

Kaupungit

Erityissisältö:

Muu (sekalainen)
Sijainnin erityispiirteet:

Asunto:

Meri lähellä
Hyvät yhteydet
Palvelut lähellä

Kerrostalo
Paritalo
Rivitalo

Kaupungissakäynti
Harrastukset (ei määr.)
Yhteisöllisyys, ystävät
Luonnonläheisyys
Muu (sekalainen)
Osallistuminen

Asunnon erityispiirteet:

Pieni asunto
Muu (sekalainen)
Pieni tiha/tontti
Suuri asunto

Suomalaiset nuoret 18-30 vuotta:
unelmatulevaisuus syvällä maaseudulla (10 %)
Profilointitekijöiden sijaintiosamäärä > 1, lihavoidut: > 2
67 % nuorista sijoitti unelmatulevaisuuden omalle synnyinalueelleen ja
72 % nykyiselle asuinalueelleen (6 suuraluetta)
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Lähde: Kuhmonen, Kuhmonen & Luoto 2015.

Nuorten unelmat tulevaisuudesta – miten vastataan?

Toimeentuloresepti
Työmarkkina-asema:

Asumisresepti

Erityissisältö:

Sijainti:

Palkkatyö

Kaupunkien
läheinen maaseutu

Toimiala:

Palvelut
Teollisuus
Erityissisältö:

Kaksi paikkaa

Elämäntapar esepti

Sijainnin erityispiirteet:

Asunto:

Naapurit kaukana
Järvi lähellä
Oma rauha
Luonto lähellä
Hyvät yhteydet

Omakotitalo

Kotityöt, arkiaskareet
Koneet
Puutarhanhoito
Vapaus
Omavaraisuus
Yksinolo
Eläimet

Asunnon erityispiirteet:

Suuri piha/tontti
Suuri asunto
Vanha talo

Suomalaiset nuoret 18-30 vuotta:
unelmatulevaisuus syvällä maaseudulla (10 %)
Profilointitekijöiden sijaintiosamäärä > 1, lihavoidut: > 2
Lähde: Kuhmonen, Kuhmonen & Luoto 2015.

67 % nuorista sijoitti unelmatulevaisuuden omalle synnyinalueelleen ja
72 % nykyiselle asuinalueelleen (6 suuraluetta)
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Nuorten unelmat tulevaisuudesta – miten vastataan?

Toimeentuloresepti
Työmarkkina-asema:

Asumisresepti

Erityissisältö:

Sijainti:

Palkkatyö

Maaseudun
keskukset

Toimiala:

Palvelut
Erityissisältö:

Kaksi työtä
Pieni paikka, yksikkö
Luonto
Kulttuuri, perinteet

Elämäntapar esepti

Sijainnin erityispiirteet:

Asunto:

Naapurit lähellä
Palvelut lähellä
Saari
Meri lähellä

Paritalo
Rivitalo

Osallistuminen
Turvallisuus
Yhteisöllisyys, ystävät
Luonnonläheisyys
Käsityöt
Omavaraisuus
Rauha, hiljaisuus
Luonnossa liikkuminen

Asunnon erityispiirteet:

Pini piha/tontti
Puutalo
Vanha talo
Iso piha/tontti
Iso asunto

Suomalaiset nuoret 18-30 vuotta:
unelmatulevaisuus maaseudun keskuksissa (10 %)
Profilointitekijöiden sijaintiosamäärä > 1, lihavoidut: > 2
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Lähde: Kuhmonen, Kuhmonen & Luoto 2015.

Nuorten unelmat tulevaisuudesta – miten vastataan?

Toimeentuloresepti
Työmarkkina-asema:

Asumisresepti

Erityissisältö:

Sijainti:

Yrittäjä

Syvä maaseutu

Toimiala:

Alkutuotanto
Teollisuus
Erityissisältö:

Kaksi työtä
Kestävyys

Elämäntapar esepti

Sijainnin erityispiirteet:

Asunto:

Saari
Järvi lähellä
Luonto lähellä
Naapurit kaukana
Oma rauha

Omakotitalo
Asunnon erityispiirteet:

Kesämökki, huvila
Maatila, maalaistalo
Puutalo
Vanha talo
Muu (sekalainen)

Suomalaiset nuoret 18-30 vuotta:
unelmatulevaisuus syvällä maaseudulla (10 %)
Profilointitekijöiden sijaintiosamäärä > 1, lihavoidut: > 2

Metsästys, kalastus
Osallistuminen
Vapaus
Perhe-elämä
Luonnonläheisyys
Eläimet
Käsityöt
Turvallisuus
Yksinolo
Rauha, hiljaisuus
Koneet
Muu (sekalainen)
Lähde: Kuhmonen, Kuhmonen & Luoto 2015.

67 % nuorista sijoitti unelmatulevaisuuden omalle synnyinalueelleen ja
72 % nykyiselle asuinalueelleen (6 suuraluetta)
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Maaseutualueiden mahdollisuudet:
millä eväillä tulevaisuuteen?
Ydinkysymyksiä:
1) Miten läheisyyden ekonomiaa hyödynnetään?
2) Miten ”kestävyyskäännettä” ja digitalisaatiota hyödynnetään?
3) Miten aineelliseen hyvinvointiin lisätään aineetonta hyvinvointia?
4) Miten nuorten unelmiin vastataan?
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