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Kulttuurisen kestävyyden näkökulma ruoantuotannon paikallisuuteen 
 
Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Marraskuussa 2009 tarkastetussa väitöskirjassani tarkastelin lähiruokaan ja ruoan paikallisuuteen 
liittyvää yrittäjyyttä maatilojen näkökulmasta. Läheisiä teemoja tutkimukselleni olivat myös 
maatilojen yritystoiminnan verkostoituminen ja ruoantuotannon kestävyys, jonka kautta tarkastelin 
myös kulttuurista kestävyyttä. Tutkimukseni oli tapaustutkimus, ja tutkittava tapaus sijoittui 
maantieteellisesti Keski-Suomen alueelle. Tarkemmin eriteltynä hain tutkimuksessani vastausta 
seuraaviin kolmeen päätutkimuskysymykseen: 
 

1. Mitä paikallisuus merkitsee maaseudun pienimuotoisessa elintarviketuotannossa? 
 

2. Miten kestävää maaseudun pienimuotoinen elintarviketuotanto on?  
 

3. Mikä on verkostojen merkitys maaseudun pienimuotoisen elintarviketuotannon kannalta?  
 
Tutkimukseni esittää ensinnäkin taustaa sille, miksi paikallisuutta ja paikallisen toiminnan 
merkitystä on globalisoituvassa yhteiskunnassa ryhdytty korostamaan. Samalla tutkimukseni ottaa 
kantaa siihen, minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut maaseudulla ja erityisesti maatiloilla 
harjoitettavaan yritystoimintaan. Toiseksi, kuten todettua, kysymys paikallisuuden korostamisesta 
liittyy myös kestävään kehitykseen ja sen paikalliseen ulottuvuuteen. Tämän vuoksi arvioin 
tutkimuksessani maaseudun pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyyden kriteerejä. 
Kolmanneksi, kiinnostukseni kohdistuu erityisesti ruoantuotannon verkostoihin, jotka ovat monella 
tapaa ratkaisevassa asemassa maatilojen ja maaseudun yrittäjyyden menestymisessä. Tämä johtuu 
erityisesti siitä, että tuotannon ja kulutuksen välinen prosessi rakentuu verkostomaisesti. Tällöin on 
tärkeää havaita paikallisen tuotannon kannalta sellaiset merkitykselliset verkostot, joihin sen pitää 
kytkeytyä. Koska tarkastelen tutkimuksessani maatiloja, kysymys liittyy samalla niiden resursseihin 
ja toiminnan organisoimisen muotoihin. 

Tapaustutkimuksen strategiaa noudattava tutkimukseni nojaa sosiaali- ja liiketaloustieteen 
laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Tutkimusta varten haastateltiin maanviljelijä-yrittäjiä, kauppiaita, 
maaseudun kehittäjiä ja elintarviketeollisuuden edustajia. Haastateltuja henkilöitä oli yhteensä 67. 
Haastatteluaineiston analyysi perustui teemoitteluun. 
 
 
Tutkimustuloksia: kulttuurinen kestävyys osana muita kestävän kehityksen ulottuvuuksia 
 
Kestävä kehityksen käsite on ollut tapana jakaa neljään eri ulottuvuuteen: talouteen, ympäristöön 
sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Tutkimukseni perusteella nämä ulottuvuudet 
limittyvät kiinteästi toisiinsa ja ruoan paikallisuudella on merkitystä kaikilla kestävän kehityksen 
osa-alueilla. 



Talouden näkökulmasta paikallisesti ja maatilan yhteydessä harjoitettava elintarvikeyrittäjyys 
ei tutkimukseni perusteella näyttäydy kovin kasvuhakuiselta liiketoiminnalta, vaan työssä 
korostuvat ennemmin muut arvot, kuten itsensä toteuttaminen tai maatilan säilyminen. Laajemmin 
tämän voi tulkita tarkoittavan yksilön oman elinpiirin hallitsemista ja myös selviytymistä 
muutoksista (ks. Katila 2000). Tässä kontekstissa pienyrittäjyyden merkitys näyttäisi liittyvän 
ennen kaikkea yksilöiden omaehtoisuuteen ja vapauteen toteuttaa itseään, jolloin sillä on myös 
laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Itse asiassa omatoimisuus on jopa maaseudulla 
työskentelyn, yrittämisen ja asumisen välttämätön edellytys (Kuhmonen 2007). Tällöin 
paikallisessa toimintatavassa korostuu myös kestävän kehityksen kulttuurinen ulottuvuus, kuten 
arvot ja perinteen siirtäminen. Samalla paikallinen kulttuuri on perusta taloudellisen kestävyyden 
luomiselle (Puupponen 2009). Paikallinen tuotanto ja toiminnan kehittäminen luo siis edellytyksiä 
tälle omatoimisuuden kulttuurille. 

Mikä on sitten paikallisen tuotannon merkitys varsinaisesti taloudellisen kestävyyden 
näkökulmasta? Kansantaloudellisesti paikallisen elintarviketuotannon kokonaismerkitystä on vaikea 
määritellä. Paikallisuutta voidaankin pitää talouden toiminnan kannalta ensisijaisesti 
arvokysymyksenä (Seppänen ym. 2006, 101). Tällöin paikallisen tuotannon tärkeimmät merkitykset 
liittyvät talouden ohella maaseudun sosiaaliseen kestävyyteen, kuten yrittäjyyden ja työllisyyden 
säilymiseen sekä niiden kehittymiseen pitkällä aikavälillä. Onkin toisinaan vaikea erotella 
taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä toisistaan, sillä esimerkiksi julkinen sektori ja paikalliseen 
kehittämiseen liittyvä hanketyö voivat olla apuna yrittäjyyden tukemisessa tarjoamalla 
toimintaresursseja (Puupponen 2008; ks. myös Ruuskanen 2004, 45). Tätä myös erityisesti 
tutkimukseen haastatellut maaseudun kehittäjät korostivat. Tällöin paikalliseen tuotantoon 
panostaminen voidaan nähdä keskeisenä osana niin kansallista kuin alueellistakin 
yrittäjyyspolitiikkaa. 

Kestävän kehityksen näkökulmasta yrittäjyyttä voidaan pitää tärkeänä toimintana, sillä 
yrittäjyys nostaa esille inhimillisen toiminnan merkityksen, joka on perinteisesti puuttunut muista 
taloustieteen tarkasteluista (Kyrö 1999, 146). Kestävän kehitys ja sen ohjelmallinen toteuttaminen 
edellyttävät myös inhimillistä toimintaa (ks. Saastamoinen, Rönnberg & Toivonen 2006). Yrittäjien 
rooli on siinä mielessä merkittävä, että he toimivat uusien tuotteiden ja innovaatioiden markkinoille 
tuojina (ks. Schumpeter 1974). Tämä pätee myös kestävän kehityksen mukaisiin tuotteisiin ja uusiin 
innovaatioihin, jollaiseksi lähiruokatuotantokin voidaan lukea. Kuluttajien roolina on sen sijaan 
tuottaa talouden vakaa tila, sillä kulutus perustuu tottumukseen, kokemukseen ja rutiineihin 
(Ruuskanen 2004, 30-33; ks. myös Ilmonen 1998). Tämä onkin juuri globalisoituneessa taloudessa 
merkinnyt aiemmin ylikansallisen suurteollisuuden voittokulkua (Silvasti & Mononen 2001), mutta 
sitä paikallisella toimintatavalla voidaan luoda sille vastavoimia. Maatilayritykset ovat kuitenkin 
yleensä kooltaan niin pieniä, että niillä ei ole yksinään kykyä tuottaa markkinoita muuttavia 
innovaatioita (Kuhmonen, Keränen & Niittykangas 2007, 12).  Juuri siksi verkostomaisen 
toimintatavan kehittäminen on tärkeää. Samalla korostuu myös yhteiskuntapoliittisten 
ohjauskeinojen merkitys ja se, minkälaista yrittäjyyspolitiikkaa halutaan harjoittaa niin paikallisesti, 
kansallisesti kuin EU:n tasollakin (ks. Marsden  & Smith 2005; Marsden & Sonnino 2008). 
Paikallisen toiminnan ja yrittäjyyden voi tässä valossa nähdä liikkeenä, joka pyrkii nostamaan esille 
juuri paikallisuuden ja pienyrittäjyyden merkitystä (Jokinen & Puupponen 2006; Puupponen 2008; 
2009). 

Tutkimukseni perusteella kaikki haastatellut osapuolet suhtautuvat myönteisesti paikalliseen 
tuotantoon, ja siten yhteiskunnallisen ilmapiirin voi tulkita olevan sille suotuisan. Yrittäjyydelle 
asettuukin usein kulttuurisen muutoksen toteuttajan rooli (ks. Kyrö 1999, 147). Pienimuotoisen 
elintarviketuotannon ja pienyrittäjyyden näkökulmasta kyse on eräänlaisesta pienten tekojen 
politiikasta, jolloin monien ihmisten samansuuntaiset valinnat ja toimintatavat tuottavat myönteisiä 
kokonaisvaikutuksia kestävän kehityksen kannalta (Järvelä 2005, 29). Vaikka kulttuuriset 
muutokset ovat hitaita, niin toteutuessaan ne muuttavat samalla yksilöiden elämäntapaan liittyviä 



arvoja (Jokinen & Saaristo 2002, 147-148). Toisaalta ruoan paikallisuutta voi pitää myös 
suojautumiskeinona talouden globalisaation aiheuttamaa epävakautta vastaan (Marsden & Smith 
2005; Niemi 2009). Paikallisen elintarviketuotannon ylläpitäminen voidaan nähdä tällöin 
pyrkimyksenä kestävään toimeentuloon ja kestävään maaseutuyrittäjyyteen. Se voi luoda maatiloille 
toimeentulon perustan, vaikka useimmat tutkimukseeni osallistuneet maatilat tarvitsevat sen rinnalle 
myös muita toimeentulon lähteitä (ks. myös Jokinen, Järvelä & Puupponen 2009). 
 
 
Johtopäätökset: Kulttuurinen kestävyys paikallisessa ruoantuotannossa 
 
Kulttuurisen kestävyyden näkökulma liittyy tutkimuksessani ensisijaisesti jatkuvuuden teemaan ja 
erityisesti maatilatoiminnan jatkuvuuteen: lähiruoka ja siihen liittyvä paikallinen toiminta on ollut 
tiloille yksi selviytymiskeino maatalouden murroksessa. Toisaalta kyse ei ole pelkästään 
säilymisestä, sillä uudenlaisten paikallismarkkinoiden kehittymiseen on tarvittu muutosta, jonka 
eteen on tehty paljon kehittämistyötä. Kun paikallisille elintarvikkeille on muodostunut 
markkinoilla kysyntää, voi samalla syntyä myös muita yrittäjyyden muotoja. Ruoan 
paikallisuudessa yhdistyvät siis yhtäältä jatkuvuus ja säilyttäminen sekä toisaalta muutos ja 
kehittäminen. 

Paikallisen ruoantuotanto ylläpitää myös alueellista identiteettiä. Joskin Keski-Suomessa, 
joka oli tapaustutkimukseni kohteena, sen ei katsota olevan mitenkään vahva. Erityisesti 
elintarvikkeiden osalta monet haastatellut henkilöt olivat sitä mieltä, että keskisuomalaisesta 
ruokakulttuurista puuttuu omaleimaisuus. Joka tapauksessa monet maakunnat ja paikat ovat 
tunnettuja juuri ruokakulttuuristaan, kuten Parma kinkuistaan ja parmesan -juustostaan Italiassa tai 
Champagne samppanjastaan Ranskassa. Tässä valossa onkin mielenkiintoista, että Suomen 
ulkoasianministeriön asettama maabrändivaltuuskunta päätyi syksyllä 2010 valmistuneessa 
loppuraportissaan Tehtävä Suomelle nostamaan yhdeksi kansalliseksi vahvuudeksi suomalaisten 
läheisen luontosuhteen. Valtuuskunnan mukaan Suomen tulisi panostaa entistä enemmän 
esimerkiksi vesistöjen puhtauteen ja kalatalouden vahvempaan hyödyntämiseen. Valtuuskunta 
pitääkin lähiruokaa tämän hetken suurimpana ruokatrendinä ja ennakoi myös luomutuotannon 
nousevan tulevaisuudessa entistä suurempaan arvoon. (Maabrändivaltuuskunnan loppuraportti 
2010). 

Kun kulttuurista kestävyyttä tarkastellaan osana verkostomaista liiketoimintaa ja maaseudun 
kehittämistä, sen keskeinen merkitys liittyy toimijoiden väliseen hyvään 
vuorovaikutusjärjestelmään (Puupponen 2009). Haastattelemani henkilöt mainitsivat usein eräinä 
paikallista kehittämistyötä jarruttavina tekijöinä vanhoihin toimintamalleihin kiinnittymisen ja 
suoranaisen kateuden. Nämä olisi siis kyettävä korvaamaan ennakkoluulottomuudella ja avoimella 
vuoropuhelulle eri toimijoiden kesken. Paikalliset yritykset ja muut toimijat kiinnittyvät 
globalisoituvassa maailmassa laajempaan toimintaympäristöön ja ovat alttiina monenlaisille 
vaikutuksille. Omaleimainen paikallinen toimintatapa ja kulttuuri voivat olla vahvuus, mutta 
samalla on kyettävä entistä paremmin tunnistamaan myös muita kulttuurisia tapoja. Näin 
kulttuurinen kestävyys edustaa myös uuden oppimista, erilaisuuden ymmärtämistä ja muut 
huomioivaa sensitiivistä toimintaa. 
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