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Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista 
 
EU-suomalaisen maanviljelyn kulttuurinen kestävyys – viljelijöiden 
jatkuvuuden luomisen strategiat perinteestä moderniin  
 
Etnologian oppiaineen väitöskirjassani tutkin suomalaisten maanviljelijöiden sopeutumista Eu-
jäsenyyden aikaansaamaan muutokseen heidän ammattiarjessaan. Tutkimusongelmana on se, millä 
keinoilla he luovat jatkuvuutta ammatti-identiteetilleen muuttuneessa taloudellis-poliittisessa 
tilanteessa. Pohdin jatkuvuuden ja muutoksen sekä kulttuurisen kestävyyden teemoja suomalaisella 
nykymaaseudulla fokuksen ollessa perinteen roolissa ja merkityksissä jatkuvuuden 
luomisprosessissa. Kyse on siis siitä, kuinka modernisaation, postmodernisaation ja globalisaation 
vaikutukset  kohtaavat perinteen maaseutukontekstissa ja kuinka tämä kohtaaminen näyttäytyy 
suomalaisen viljelijän jatkuvuuden luomisprosesseissa niin arkielämässä kuin mentaalisella tasolla. 
Tutkimustehtävänä on myös pohtia kulttuurisen kestävyyden käsitettä suomalaisessa 
maanviljelyssä, sekä kestävyyden suhdetta jatkuvuuden luomisen teemaan. Tutkimuksen keskeisiä 
käsitteitä ovat siis jatkuvuus ja kulttuurinen kestävyys, muutos, sekä perinne ja sen suhde moderniin 
ja modernisaatioon. 
 
Laajana teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimivat anglo-amerikkalaiset 
modernisaatioteoriat ja niiden kritiikki. Pääteoriana käytän gender-tutkimuksen puolelta sovellettua 
konstituoinnin teoriaa, jossa etnologi Birgitta Meurling ja sosiologi Eva Lundgren ovat määritelleet 
konstituoinnin aktiiviseksi normien ja arvojen, tässä tapauksessa jatkuvuuden, luomisen prosessiksi 
(Meurling 1996; Lundgren 1993).   
 
Aineisto on koottu etnologiatieteille tyypillisesti itse kentältä. Aineiston eri osat ovat vuosilta 1996, 
2000-2001 sekä 2007-2008, ja se koostuu maanviljelijöiden kirjoitelmista, haastatteluista, 
osallistuvasta havainnoinnista ja valokuvista. Primääriaineistona ovat haastattelut. Tutkimuksessa 
on mukana yhteensä 31 informanttia; tekstejä 23 viljelijältä, haastateltuja on 19. Osa informanteista 
on osallistunut useampiin aineistoihin, 2 kaikkiin. Viljelijät asuvat eri puolilla Suomea ja edustavat 
monia tuotantosuuntia. Havainointiaineiston suurimman osan muodostaa oma kokemukseni 
maatilalla asumisesta ja yrittämisestä 1997-2009. Lisäksi olen havainnoinut maatalouden muutosta 
ja merkityksiä maatalousneuvonnassa, kylätoiminnassa sekä erilaisissa maaseudun 
perinnetapahtumissa. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on vastata tutkimuskysymyksiin aineiston analyysin pohjalta siten, että 
tutkimus tuottaisi uutta kulttuurista tietoa yhteiskuntamme aiemmin hyvinkin merkittävästä, mutta 
nykyään yhä marginalisoituvammasta ammattiryhmästä ja heidän arjen kokemuksestaan 
muutokseen sopeutumisesta. 
 
Suomalaisen maanviljelyn kulttuurisen kestävyyden elementtejä 
 
Tutkimuksessani käsitän kulttuurin laajasti geertziläisittäin kaikkena ihmisen toimintana yhteisön 
jäsenenä, ja tutkimuskohteeni on nimenomaan maanviljelijöiden arkielämä ja sen kulttuurinen 
merkityksenanto (Geertz 1973). Kun puhutaan kulttuurisesta kestävyydestä maaseudulla, niin oman 
työni kohdalla juuri suomalainen maatalous, maanviljely ja maanviljelijyys ovat asioita, joiden 
tulisi kestää. 



Katriina Soini ja  Inger Birkeland (2010: 8-11) ovat analysoineet kulttuurisen kestävyyden teemasta 
julkaistuja artikkeleja, ja jaotelleet käsitteen saamat merkitykset ja tulkinnat seitsemään eri 
kategoriaan. Oma tulkintani kulttuurisen kestävyyden sisällöstä on lähinnä kategoriaa, jossa 
kulttuurinen kestävyys edistää jatkuvuutta (”cultural sustainability is to promote cultural 
continuation”). Tässä kategoriassa kulttuurinen kestävyys nähdään niiden yhteistöjen tuottamien ja 
jakamien sekä konkreettisten että abstraktien piirteiden kautta, jotka tukevat kulttuurista 
jatkuvuutta. Soini ja Birkeland kirjoittavat, että kyseisessä jatkuvuutta edistävässä kulttuurisen 
kestävyyden ulottuvuudessa kulttuurinen monimuotoisuus (diversity) nähdään sekä haasteena että 
lähteenä kulttuuriselle kestävyydelle. Tämä on myös lähellä omia tuloksiani 

Jatkuvuuden ideaali kulttuurisen kestävyyden ilmentäjänä 

Kulttuurinen kestävyys suomalaisessa maanviljelyssä ilmenee ennen kaikkea jatkuvuuden 
ideaalissa. (Suku)tilan jatkuminen ja/tai viljelijyyden jatkuminen suvussa niin taakse- kuin 
eteenpäin on viljelijän tärkeimpiä mentaalisia tekijöitä ammattinsa harjoittamisessa (esim. Silvasti 
2001; Puupponen 2009: 103). Tulosteni mukaan viljelijät luovat jatkuvuutta viiden eri strategian 
kautta niin mentaalisella kuin arjen tasolla. Nämä strategiat ovat 1) luonto ja ympäristösuhde 2) 
maanviljelyn sosiaalinen verkosto 3) työ itseisarvona 4) viljelyn lokaalit ja globaalit vaikutukset 
ruokahuoltoon ja ennen kaikkea 5) viljelyn (suku)perinteet.  

Useat informanttini korostavat, että haluavat tehdä työnsä hyvin kunnioittaakseen edellisiä polvia, 
ja ennen kaikkea siksi, että tulevalla polvella olisi mahdollisuus (siis ei velvollisuus) jatkaa. Tähän 
mahdollistamiseen sisältyy mm. monien perinteisten työtapojen hylkäämistä ja tilan 
modernisoitumista niin koneiltaan kuin työtavoiltaan. ”Isien työtavoilla ei tilaa viedä eteenpäin”, 
toteaa haastattelussa Suomen silloisen (2008) suurimman lypsykarjatilan isäntä. Näin jatkamisen 
ideaali vertautuu suoraan koko kestävän kehityksen perustavaan ajatukseen, ns. Brundtlandin 
komission kestävän kehityksen määritelmään: ”kestävää on kehitys, joka kohtaa nykypäivän tarpeet 
vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta toteuttaa omat tarpeensa” (WCED 1987, 43.)  
 
Jatkuvuus edellyttää siis muutosta: arjen perinne täytyy katkaista, jotta mentaalinen jatkuvuuden 
ideaali säilyy. Tämä muuttaa paitsi viljelijän työnkuvaa, myös maalaismaisemaa. Juuri maiseman 
muutos antaa maaseudulla vierailevalle helposti sen kuvan, että modernisaatio on rikkomassa 
kulttuurisesti kestävän kehityksen. Muutos näyttäytyy ulkopuolisele katkoksena, mutta viljelijälle 
jatkuvuutena. Tämä tulkintojen ristiriita voi aiheuttaa konflikteja maaseudun eri toimijoiden välille 
ja olla uhkana kulttuuriselle kestävyydelle. 
 
Maanviljelyn kulttuurinen diversiteetti 
 
Viime vuosina käynnissä olleessa taloudellisessa ja poliittisessa murroksessa viljelijöiden  tavoite 
turvata tilan jatkuvuutta on synnyttänyt hyvin erilaisia tapoja ja keinoja selvitä muutoksesta. 
Maanviljelyn kulttuurinen elämäntapa erilaistuu, mikä näkyy elinkeinon eräänlaisena sisäisenä 
pirstaloitumisena. Suuria vaihteluita on niin tilakoossa, tuotantomuodoissa ja liitännäiselinkeinoissa 
kuin viljelijöiden asenteissa, arvoissa ja perinnesuhteessa eli ammatti-identiteetin rakentumisessa. 
Muutama vuosikymmen sitten esimerkiksi tilakoot olivat lähempänä toisiaan, suomalainen 
maatalouden perusyksikkö oli pientila, tosin suuriakin oli, mutta ei siinä määrin kuin nykyään. 
Vaikka keskimääräinen tilakoko kasvaa Suomessa (Lehtonen & Pyykkönen 2005: 28-29), on 
joukossa edelleen paljon pieniäkin tiloja. Aineistoni heijastelee tätä tilakokojen moninaistumista: 
aineistossani pienin tila on 10 peltohehtaarin, ja suurimmilla peltoa on hieman alle 200 hehtaaria. 
Samoin esimerkiksi lypsykarjatiloilla karjamäärä vaihtelee kymmenestä kolmeensataan. 



Hyvin monella informantilla on varsinaisen viljelyn rinnalla muuta yrittämistä, lähinnä 
koneurakointia. Useilla tiloilla joko toinen tai molemmat käyvät tilan ulkopuolella palkkatöissä tai 
opiskelevat. Joukossa on kirvesmiehiä, sairaanhoitajia, insinöörejä, opettajia, tutkijoita, 
tradenomeja, artesaaneja, jne. Vuonna 2008 haastatelluista 19 viljelijäperheestä vain neljässä 
molemmat puolisot työllistyivät pelkästään omalla tilalla maataloudessa, ja heistäkin osalla oli 
olemassa muun alan koulutus ikään kuin ”varalla”. Tämä kertoo maatalouden taloudellisen 
kannattamattomuuden kasvusta. Tilan ulkopuolella töissäkäynti on aineistoni perusteella lisääntynyt 
vuosituhannen vaihteesta. 
 
Yhteistä informanteille oli se, että kaikki kokivat oman tapansa toimia ja harjoittaa maataloutta 
oikeana. Erittäin yrittäjähenkiset suurten tilojen isännät näkivät suurten volyymien olevan ainoa 
mahdollisuus viljellä kannattavasti, kun taas pientiloilla koettiin oma elämäntapa parhaaksi, eikä 
missään tapauksessa haluttu lähteä laajentamaan toimintaa. Käsityksiä siitä, miten viljellään 
”oikein” oli yhtä paljon kuin viljelijöitäkin. Viljelijöitä voisi yrittää karkeasti jakaa esim. 
sivutoimisiin pienviljelijöihin, tuottamiseen keskittyviin toimijoihin ja suurtilojen johtajiin. 
Toisaalta jokaisessa yrityksessä ja perheessä on jossain määrin erilainen toimintakulttuuri, joten 
jaotteluiden tekeminen on vaikeaa. Yhtä lailla kuin tilojen koko ja toimintapa vaihtelevat, myös 
viljelijöiden asenteet ja arvot, tavoitteet ja tarpeet, siis ammatti-identiteetti, vaihtelee suuresti. Tätä 
eriytymisen prosessia nimitän maanviljelyn kulttuuriseksi diversiteetiksi. 

Maanviljelijä perinteen, modernin ja postmodernin vuorovaikutuksessa 

Maanviljelijän nykyidentiteetti mudostuu perinteisten ja modernien piirteiden vuoropuhelusta.  
Maanviljely ja maaseutu on usein liitetty niin arkikielessä kuin tutkimuksessakin perinteeseen ja 
perinne menneeseen (ks. esim. Silvasti 2001: 303-304, Eskola 1963: 168). Nykyviljelijän elämässä 
perinteellä on merkityksensä, mutta se vaihtelee yksilöllisesti, ja toimii useimmiten mentaalisena 
voimavarana tai taakkana. Perinnesuhdekin on viljelijöillä siis monimuotoinen. Kaikilla viljelijöillä 
perinteistä ajattelua edustaa aikakäsitys, joka työn luonteen vuoksi on edelleen osin syklinen, se on 
sidottu vuodenkiertoon, ja aikaa ajatellaan laajoissa ylisukupolvisissa kaarissa menneestä tulevaan. 
Muilta osin viljelyä on kohdannut sama modernisaatio kuin muutakin yhteiskuntaa. Suuren tilan 
isäntä tai emäntä toimii samalla tavalla yritysjohtajana kuin millä tahansa muulla alalla. Oikeutusta 
modernisaatioon nostetaan jatkuvuuden perinteisestä ideaalista. Tämän perinteen ja modernin 
vuoropuhelun kautta muotoutuvan ammatti-identiteetin rinnalle viljelyyn on tullut myös monia 
postmodernin piirteitä, joista maanviljelyn kulttuurinen diversiteetti on yksi. Myös individualismi, 
suuren virallisen kertomuksen korvautuminen omalla maanviljelijän identiteetin rakentamisella, 
yhteiskunnan ennakoimattomuus ja sitä kautta luottamus omiin valintoihin ja oman vastuun 
voimistuminen, sekä arvovalintojen ambivalenssi ovat kaikki postmodernin piirteitä, jotka kaikki 
toteutuvat suomalaisen nykyviljelijän arjessa, ja nousevat esiin aineistostani. (Hautamäki  1996: 36-
39; ks. Bauman 1992, 1993, 1995.) Voisikin sanoa, että suomalaisen nykyviljelyn kulttuurinen 
kestävyys muotoutuu perinteisistä ja moderneista aineksista, joita viljelijä postmodernin 
yksilöllisesti yhdistelemällä muovaa jatkuvuutta  omalle ammatilleen ja sitä kautta koko 
viljelykulttuurille. 

Kulttuurisen kestävyyden suhde muihin kestävyyden ulottuvuuksiin 

Suomalaisen maanviljelyn kontekstissa kaikki kestävyyden elementit, ekologinen, sosiaalinen, 
taloudellinen ja kulttuurinen, kietoutuvat toisiinsa ja ovat jollain tapaa toistensa edellytyksiä. Suhde 
ekologiseen kestävyyteen on kaksijakoinen kestävyyden määrittelijästä riippuen. Maatalous on 
kiistämättä yksi suurista vesistöjen kuormittajista, ja tehotuotannon ekologinen kestävyys onkin 
kiistanalaista; luonnonsuojelun näkökulmasta maanviljely ei vastaa ideaalia ekologisesta 



kestävyydestä. Viljelijöiden oma suhtautuminen ekologiseen kestävyyteen linkittyy kulttuuriseen 
kestävyyteen ns. talonpojan etiikan mukaisessa jatkuvuuden ideaalissa. Informantin sanoin ”maata 
ei voi viljellä jos se on pilalla”. Sekä oma että tulevien polvien toimeentulo vaarantuu, jos maata ei 
hoideta ekologisesti kestävästi. Viljelijä kokee toimivansa luonnon kanssa yhdessä, sen ehdoilla. 
Hänen näkökulmastaan ekologinen kestävyys on kulttuurisen kestävyyden edellytys. 

Sosiaaliset verkostot ovat yksi maanviljelijän jatkuvuuden luomisen strategia. Työtä tehdään 
kotona, joten suhteet perheeseen ovat äärimmäisen tärkeät. Sosiaalisuuden muodot ovat muuttuneet: 
kylä ei ole enää (ainoa) sosiaalinen ympäristö, vaan internetin ym. (tieto)liikenneyhteyksien myötä 
vertaistukea ja vaikutteita haetaan maan- ja maailmanlaajuisesti. Varsinkin nuoret isännät tuntuvat 
viihtyvän traktoreissaan kännykkä korvalla toisten isäntien kanssa jutellen. Kyläyhteisö on 
vaihtunut verkkoyhteisöön ja keskustelupalstoihin, tai ainakin saanut ne rinnalleen, sillä 
naapuriyhteistyötäkin tehdään edelleen. Toisaalta perinteinen ”kylän valvova silmä”, naapurikateus 
ja muut kyläyhteisön vähemmän edulliset puoletkin ovat hengissä, mutta laajentunut sosiaalinen 
verkosto auttaa näkemään asioita laajemmin. Sosiaalisen ulottuvuuden laajeneminen rikkoo 
aiempaa kuvaa paikallisesta ja pelkästään paikkaan sidotusta viljelijyydestä, kuten jo edellä 
mainitsin. 
 
Taloudellisesti maatalous on tällä hetkellä monen suomalaisen viljelijän kohdalla kestämätöntä. 
Jatkuva tuottajahintojen lasku ja kustannusten nousu ovat ajaneet monet lopettamaan viljelyn. 
Viimeisimmällä haastattelukierroksella 2008 oli myös havaittavissa, että taloudellisen ahdingon 
kasvaessa riittävän suureksi myös jatkuvuuden ideaalista on pakko luopua, ja talonpojan etiikka 
taipuu. Onko taloudellinen muutos niin kovaa, että kulttuurinen ja ekologinen kestävyys murtuvat 
sen alla? Ekonominen kestävyys on kuitenkin ekologisen kestävyyden tavoin kulttuurisen 
kestävyyden edellytys. Ideaalitilannehan olisi ns. win-win-tilanne, jossa kaikki kestävyyden osa-
alueet olisivat balanssissa siten, että ne voisivat hyvin ja tukisivat toisiaan. Nykyisessä tilanteessa 
talous näyttelee kuitenkin liian suurta roolia suhteessa maatalouden muihin kestävyyden alueisiin. 
Tämä kestävyyden eri alueiden epätasapaino onkin maanviljelyn kulttuurisen kestävyyden 
suurimpia uhkia. Sen poistamiseen vaadittaisiin politiikkojen muutosta. Talouspolitiikkahan on 
kautta historian ollut muokkaamassa maataloutta, ja niin on nytkin. Tasapainon löytämiseksi ei 
kuitenkaan riittäisi vain yhden politiikan alueen muutos, vaan koko aikaamme vaivaavan 
taloudellisen kasvun ja voitontavoittelun kulttuurin täytyisi muuttua. 
 
Omasta kulttuurintutkijan näkökulmastani katson mielelläni kestävän kehityksen kulttuurisen 
dimension sisällyttävän itseensä muut osa-alueet. Talous, luontosuhde ja sosiaalinen ulottuvuus 
ovat osa kulttuuria, ja tutkimuksessani ne kaikki ovat mukana viljelijän jatkuvuuden luomisen 
strategioissa ja kultturisessa merkityksenannossa muuttuvassa tilanteessa. Ainakin yksilöllisellä 
tasolla kestävyydestä puhuttaessa minkä tahansa osa-alueen, talouden, ekologian tai sosiaalisen 
romahtaessa viljelykulttuuri loppuu, tästä on aineistossanikin muutama surullinen esimerkki. Tämä 
ei kuitenkaan näyttäisi olevan suomalaisen maanviljelyn koko kuva. Joukossa on paljon niitä 
viljelijöitä, jotka ovat onnistuneet räätälöimään muutoksessa itselleen sopivan selviytymispaketin, 
jossa osa-alueet ovat niin hyvin tasapainossa, kuin ne olosuhteisiin nähden voivat olla. Kulttuurinen 
kestävyys maataloudessa edellyyttää siis paitsi suotuisaa politiikkaa, myös sopeutuvaa ja luovia 
ratkaisuja keksivää viljelijää (Vrt. Silvasti 2001: 165-169, 219-220, 288).  
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