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Kehitys
tapahtuu
sykleissä

Lähde: Kuhmonen & Kuhmonen 2020

Seuraavaksi vuorossa 

purkautuminen ja 

uudelleenorganisoituminen?
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Kiinni trendeistä?

Lähde: Kuhmonen ym. 2020 (Ruralization)
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Politiikka ohjaa ja opastaa?

Lähde: Kuhmonen 2018

(Land Use Policy)
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Uusi maailmanjärjestys?

Lähde: Kuhmonen 2020 (Nuorten yrittäjyyspolut)
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Kohti kahta ruokajärjestelmää?
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Kohti kahta ruokajärjestelmää?
Agroekologia

Hoivapalvelut

Yhteisöperustaiset ruokajärjestelmät

Kohtuutalous

Jakeluperustaiset ruokajärjestelmät

Tee-se-itse –liike

Ruokajärjestelmä läpinäkyvyys

Verkkokauppa

Ekokylät

Opetusmaatilat

Luonnonsuojelu

Maanviljely elämäntapana

Ruokaan liittyvä itsemääräämisoikeus

Ruokamatkailu

Perinnematkailu

Kotipuutarhat

Paikallisuuden paradigma

Merkitys- ja elämystalous

Pienten yksiköiden merkitys

Monipaikkainen elämä

Luonnonmukainen elämäntapa

Uudet nomadit

Paikkojen brändäys

Pop up –kulttuuri

Postmateriamismi, aineeton hyvinvointi

Julkishyödykkeet

Paikallinen ruoka, lähiruoka

Uusiutuvat  energialähteet, bioenergia

Resilienssi

Villiruoka

Maaseudun energiayhteisöt

Maaseudun tapahtumamatkailu

Maaseudun elämäntapa

Maaseutumatkailu

Jakamistalous

Omavaraisuus

Hidas ruoka ja hidas elämäntapa

Yhteiskunnalliset  yritykset ja yrittäjät

Kestävyysmurros, -siirtymä

Kestävä elämäntapa

Maatalouden ympäristöpolitiikka

Muuttuvat viljelyolosuhteet (ilmastonmuutos)

Julkisen sektorin muuttuva rooli

Kiertotalous

Ilmastonmuutos

Osuustoiminta

Vähähiilinen talous

Ruokavalioperustaiset ruokajärjestelmät

Digitalisaatio

Maatilojen erikoistuminen vs. monipuolistuminen

Kahtiajakautuneet ruokamarkkinat: hinta ja laatu

Ekotehokkuus

Sään ääri-ilmiöt

Tilakoon kasvu

Maatilojen uudet riskit

Ruokaturva

Fossiilitalous

Maatiloista yrityksiksi, viljelijöistä johtajiksi

Globalisaatio

Energian kysynnän kasvu

Maahanmuuttajien kotoutuminen

Osaamistalous

Uusien teknologioiden ilmentymät

Markkinavaihteluiden kasvu

Neoliberalismi

Oligopolistiset markkinat

Ympäristövaikutusten ulkoistaminen

Politiikan vaikuttavuus ja kohtaantuminen

Saastuminen

Väestönkasvu

Täsmäviljely

Tuottavuus ja kilpailukyky

Ammatilliset verkostot

Sääntely ja tuki

Uusiutuvat energialähteet, bioenergia

Kilpailu resursseista

Nuoret yrittäjät

Sosiaalinen pääoma

Sukupolvenvaihdokset

Teknoruoka
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Niin… miltä Keski-Suomen maaseutu voisi näyttää vuonna 2030?

• Jyväskylän takapiha: keskittäminen jatkuu – ”taivaspaikat 

jaetaan kaupungeissa”, valtiontalous kuralla, menoja 

leikataan & ympäristöveroja nostetaan, maaseudun toimijat 

sopeutuvat, ei joukkovoimaa, yksittäisiä onnistumisia…

• Käyttöjärjestelmänsä päivittänyt maaseutu 7.0: bio- ja 

kiertotalous, vaihtoehtoiset ruokajärjestelmät, maaseudun 

jälleenasutus, kysyntää vastaavaa uutta puurakentamista, 

agroekologia, hajautettu biokaasutuotanto ja –

jakeluverkko…

• Kiinalaisten omistama siirtomaa-alue: metsiä, 

kiinteistöjä, luonnonvaroja ja yrityksiä ostavat ulkopuoliset 

rahastot ja yritykset pulassa olevilta tai ajattelemattomilta 

maalaisilta, työpaikkoja operaattoreille…
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…ja miten se saavutetaan

• Yritystuet, rakennetuet, viljelijätuet: paikallisesti iso 

pistemäinen kehittävä tai säilyttävä vaikutus 

• Hanketuet: ohut kehittävä verkosto-, osaamis- tai 

perusrakennevaikutus

• MUTTA: systeemistä muutosta ei manageerata mitenkään 

(rahoitettavien hankkeiden valinta ei riitä tähän) – miten sitä 

voisi tavoitteellisesti edistää?


