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Kehitys
tapahtuu
sykleissä

Lähde: Kuhmonen & Kuhmonen 2020

Laajentumisregiimi
1334–1721

Edistysregiimi
1722–1868

Karjatalousregiimi
1869–1918

Esimoderni regiimi
1919–1944

DŽĚĞƌŶŝƐĂĂƟŽƌĞŐŝŝŵŝ
1945–1994

'ůŽďĂůŝƐĂĂƟŽƌĞŐŝŝŵŝ
1995–
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Vuosi   Regiimi       Vaiheet                  

Kasvu 1334±1550:��ƐƵƚƵŬƐĞŶ�ůĂĂũĞŶƚƵŵŝŶĞŶ�ƵƵƐŝůĞů�ĂůƵĞŝůůĞ͕�ŬćǇƩćŵćƩƂŵŝĞŶ�
ĂůƵĞŝĚĞŶ�ǀĂƉĂĂ�ŬćǇƩƂƂŶŽƩŽŽŝŬĞƵƐ͕�ŬƌƵƵŶƵ�ŚǇƂƚǇǇ�ŬĂƐǀĂǀŝŶĂ�ǀĞƌŽƚƵůŽŝŶĂ͘

Kangistuminen 1550–1694: Talonpojat kruunun ja aateliston palveluksessa: 
ƐŽƚĂǀćŬŝǀĞůǀŽŝƩĞĞƚ͕�ƌĂƐŬĂĂƚ�ǀĞƌŽƚ�ŬƌƵƵŶƵůůĞ�ũĂ�ƉĂůǀĞůƵŬƐĞƚ�ĂĂƚĞůŝƐƚŽůůĞ͘

Purkautuminen 1695–1721:�>ććŶŝƚǇƐƚĞŶ�ƉƵƌŬĂŵŝŶĞŶ͕�ŶćůćŶŚćƚć�ϭϲϵϱͲϭϲϵϲ
;ϮϱͲϯϬ�й�ŬƵŽůĞĞͿ͕�ƚĂůŽŶƉŽŝŬŝĂ�ŬĂĂƚƵƵ�ƐŽĚŝƐƐĂ�ϭϳϬϬͲϭϳϮϭ͕�ƐĂŝƌĂƵĚĞƚ�ůĞǀŝćǀćƚ͘�

Uudelleenorganisoituminen 1722–1749:�DĂĂƚĂůŽƵƐŚǇƉĞ�ũĂ�ŵŽŶŝƉƵŽůŝƐƚƵŵŝŶĞŶ͕
ůĂĂũĞŶƚƵŶĞĞƚ�ƚŽƌƉĂŶƉĞƌƵƐƚĂŵŝƐŽŝŬĞƵĚĞƚ͕�ĂĂƚĞůŝƐƚŽŶ�ĞƚƵŽŝŬĞƵŬƐŝŶ�ƉƵƌŬƵ͘

Kasvu 1750–1809:�ZĂƵŚĂůůŝŶĞŶ�ĂũĂŶũĂŬƐŽ͕�ŵĂĂƚĂůŽƵƐǀŝĞŶŶŝŶ�ũĂ�ͲŬŽƵůƵƚƵŬƐĞŶ�ĂůŬƵ͕
ƚŽƌƉƉŝĞŶ�ŬĂƐǀƵ͕�ƐƵƵƌŝ�ǀćĞƐƚƂŶŬĂƐǀƵ͘

Kangistuminen 1810–1865: Ruotsin valatapiiristä Venäjän valtapiiriin, kaskiviljely,
ǀŝůũĂŶƚƵŽƚĂŶƚŽ�ƚĂĂŶƚƵƵ�ũĂ�ƚƵŽŶƟ�sĞŶćũćůƚć�ŬĂƐǀĂĂ͘

Purkautuminen 1866–1868: Toimeentuloperustainen viljely ei kykene
ƌƵŽŬŬŝŵĂĂŶ�ŬĂŶƐĂĂ͕�ϭϴϲϳͲϭϴϲϴ�ŬĂƚŽͲ�ũĂ�ƚĂƵƟǀƵŽĚĞƚ͘

Uudelleenorganisoituminen + kasvu 1869–1904: Karjatalouden ja voimaperäisen
ǀŝůũĞůǇŶ�ůĂĂũĞŶƚƵŵŝŶĞŶ͕�ŵĞƚƐŝůůĞ�ƚĂůŽƵĚĞůůŝŶĞŶ�ĂƌǀŽ͕�ŬĂƵƉĂůůŝƐĞŶ�ŵĂĂƚĂůŽƵĚĞŶ�ĂůŬƵ͘

Kangistuminen 1905–1917:�DĂĂƚĂůŽƵĚĞŶ�ũĂ�ĂŵŵĂƫŬƵŶŶĂŶ�ŬĞƐŬƵƐũćƌũĞƐƚƂƚ
ƐǇŶƚǇǀćƚ͕�ŬĂƐǀĂǀĂ�ƚƵŽŶƟ�ũĂ�ǀŝĞŶƟ͕�ůĞǀŽƩŽŵƵƵĚĞƚ�ũĂ�ŝƚƐĞŶćŝƐǇǇƐ�ϭϵϭϳ͘

Purkautuminen 1918: Pula leipäviljasta, kansalaisssota 1918 (talonpojat ja
ŵĂĂƩŽŵĂƚͿ͕�ĞůŝŶƚĂƌǀŝŬĞƐććŶŶƂƐƚĞůǇ�ϭϵϭϳͲϭϵϮϬ͘

Uudelleenorganisoituminen + kasvu 1919–1929: Torppareille itsenäisyys,
ƚƵŽŶƟƐƵŽũĂŶ�ĂůŬƵ͕�ƌƵƵĂŶ�ŶŝƵŬŬƵƵĚĞƐƚĂ�ĂũŽŝƩĂŝƐŝŝŶ�ǇůŝũććŵŝŝŶ͘

Kangistuminen 1930–1938:�zůĞŝŶĞŶ�ůĂŵĂ�ϭϵϯϬͲůƵǀƵůůĂ�ũĂ�ƐŝƩĞŶ�ǀĂŚǀĂ�ŬĂƐǀƵ͕�
ŵĂĂƚĂůŽƵƐƚƵŬŝĞŶ�ĂůŬƵ͕�ǀĂŚǀĂ�ƚƵŽŶƟƐƵŽũĂ͘

Purkautuminen 1939–1944:�ZƵŽŬĂƉƵůĂƚ�ũĂ�ƐŽƚĂƚĂůŽƵƐ͕�ǀĂŚǀĂ�ŚŝŶƚĂͲ�ũĂ�
ũĂŬĞůƵƐććŶŶƂƐƚĞůǇ�ƌƵŽŬĂŚƵŽůůŽŶ�ƚƵƌǀĂĂŵŝƐĞŬƐŝ͘�

Uudelleenorganisoituminen 1945–1955: Sodan jälkeen siirtolaisten asutus, 
ϭϬϬ͘ϬϬϬ�ƵƵƩĂ�ƟůĂĂ͕�ŽŵĂǀĂƌĂŝƐƵƵƉŽůŝƟŝŬŬĂ͘

Kasvu 1956–1969:�dƵŽƚĂŶƚŽͲŽƌŝĞŶƚŽŝƚƵŶĞĞŶ�ŵĂĂƚĂůŽƵĚĞŶ�ƚƵŬŝƉŽůŝƟŝŬĂŶ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐŽŝƚƵŵŝŶĞŶ͕�ƵƵƐŝĂ�ŬŽŶĞŝƚĂ�ũĂ�ĞƌŝƩćŝŶ�ƚƵŽƩĂǀŝĂ�ĨŽƐƐŝŝůŝƉĂŶŽŬƐŝĂ͘

Kangistuminen 1970–1992:�ZŝƐƟƌŝŝƚĂŝƐĞŶ�ƉŽůŝƟŝŬĂŶ�ĂŝŬĂ�ƚƵŽƚĂŶŶŽŶ�ƚƵŬĞŵŝƐĞŬƐŝ
ũĂ�ƌĂũŽŝƩĂŵŝƐĞŬƐŝ͕�ƚƵŽƩĂǀƵƵĚĞŶ�ŬĂƐǀƵ͕�Ǉůŝũććŵćƚ͕�ƐƵƵƌĞƚ�ǀĂůƟŽŶ�ŵĂĂƚĂůŽƵƐŵĞŶŽƚ͘�

Purkautuminen 1993–1994:��hͲũćƐĞŶǇǇĚĞŶ�ĞŶŶĂŬŽŝŶƟ�ũĂ�ƉŽůŝƟŝŬĂŶ�
ƐŽƉĞƵƩĂŵŝŶĞŶ͕�ĂŝĞŵƉŝ�ƉŽůŝƟŝŬŬĂ�ƵŵƉŝŬƵũĂƐƐĂ͘�

Uudelleenorganisoituminen + kasvu 1995–1999:��hͲũćƐĞŶǇǇƐ͕�ĂůŚĂŝƐĞŵŵĂƚ
ŚŝŶŶĂƚ͕�ǀĂƉĂĂƚ�ƐŝƐćŵĂƌŬŬŝŶĂƚ͕�ŵŽŶŝƉƵŽůŝƐƚƵŵŝŶĞŶ͕�ŽŵĂǀĂƌĂŝƐƵƵƐƉŽůŝƟŝŬĂŶ�ůŽƉƉƵ͘

Kangistuminen 2000–:�<ĞƐŬŝƩǇŵŝŶĞŶ�ƌƵŽŬĂŬĞƚũƵŶ�ŬĂŝŬŝƐƐĂ�ŽƐŝƐƐĂ͕�ĞƌŝŬŽŝƐƚƵŵŝŶĞŶ͕
ĞůŝŶƚĂƌǀŝŬŬĞŝĚĞŶ�ŬĂƵƉƉĂƚĂƐĞĞŶ�ũĂƚŬƵǀĂ�ŚĞŝŬŬĞŶĞŵŝŶĞŶ͕�ŬĂŶŶĂƩĂǀƵƵƐŽŶŐĞůŵĂƚ͘

Seuraavaksi vuorossa 
purkautuminen ja 
uudelleenorganisoituminen?
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Koh/ mitä – otetaan kiinni trendeistä?

Lähde: Kuhmonen ym. 2020 (Ruralization)
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Koh/ mitä – poli/ikka ohjaa ja opastaa?

Lähde: Kuhmonen 2018
(Land Use Policy)

YMPÄRISTÖ

ALUEET

POLITIIKKA

MARKKINAT

MAATILAT
Maatalouden
kilpailukyky

ja tulot

Viljelijöiden
sitoutuminen ja
maatalouden
houkuttavuus

Ruuan
tuotantokyky
ja huoltokyky

Kaupan ja 
suurten toimijoiden

ylivalta 
ruokaketjussa

Moniulotteinen
kestävä
kehitys

Lyhytjänteinen ja
vääristynyt tuki-

ja kilpailupolitiikka

Sisäinen
erilaisuus

Maaseudun
elinvoimaisuus

Vapaakauppa
mutta erilaiset

säännöt

Maatalous- ja
elintarvikemarkkinoi-
den epätasapaino 

ja epävakaus

Maatalous- ja
elintarvikevienti

Koheesio,
tasa-arvo ja
läpinäkyvyys

Hajautuneet
biotalouden

ruoja- ja energia-
järjestelmät

Ilmaston-
muutoksen

 eteneminen

Moni-
vaikutteinen
maatalous

Julkisen
talouden

budjettirajoitteet

Maatalous-
politiikan 

hyväksyttävyys

Laaja
sääntely ja
byrokratia

Ei-tuotanto-
kustannus-
perusteiset,

alhaiset
tuottaja-
hinnat

Tutkimus, koulutus,
neuvonta ja
osaamisen

parantuminen

Suuren kriisin
mahdollisuus

Elintarvike-
turvallisuus

VILLI KORTTI

Vahvistaa
Heikentää



5

Koh/ mitä – uusi maailmanjärjestys vetää?

Lähde: Kuhmonen 2020 (Nuorten yrittäjyyspolut)
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Vaihtoehtoisia maaseutukehi:ämisen käy:öjärjestelmiä

Kerro juttu!
💰 Juha jakaa rahat pehkuvakoittain parhaille jutuille ELY-

keskuksen takaovella
👍 Plus: Kiinni uuteen, uudistumiseen, vaikuttavaan, vakuuttavaan
👎 Miinus: Saattaapi tulla ongelmia byrokratiaosastolla
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Vaihtoehtoisia maaseutukehi:ämisen käy:öjärjestelmiä

Kerro juttu!
💰 Juha jakaa rahat pehkuvakoittain parhaille jutuille ELY-

keskuksen takaovella
👍 Plus: Kiinni uuteen, uudistumiseen, vaikuttavaan, vakuuttavaan
👎 Miinus: Saattaapi tulla ongelmia byrokratiaosastolla

Ota koppi!
💰 Heitetään rahaa ilmaan ja katsotaan kuka ottaa kopin
👍 Plus: Tuttu systeemi, varma nakki
👎 Miinus: Ylläpidetään tukiriippuvuutta (kustannus ≠ hinta), 

rahoitetaan monistumista
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Vaihtoehtoisia maaseutukehi:ämisen käy:öjärjestelmiä

Kerro juttu!
💰 Juha jakaa rahat pehkuvakoittain parhaille jutuille ELY-

keskuksen takaovella
👍 Plus: Kiinni uuteen, uudistumiseen, vaikuttavaan, vakuuttavaan
👎 Miinus: Saattaapi tulla ongelmia byrokratiaosastolla

Ota koppi!
💰 Heitetään rahaa ilmaan ja katsotaan kuka ottaa kopin
👍 Plus: Tuttu systeemi, varma nakki
👎 Miinus: Ylläpidetään tukiriippuvuutta (kustannus ≠ hinta), 

rahoitetaan monistumista

Astu laivaan – stig ombord!
💰 Risteilemme Maarianhaminan kautta päämäärään x
👍 Plus: Mahdollisuus systeemiseen muutokseen
👎 Miinus: Edellyttää manageeraamista, vaativa
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Miltä Pohjois-Savon maaseutu näy:ää 2030 … riippuu vähän

Kerro juttu! è Savon bio-, business- ja lifestyle-diversiteettialue
💰 Juha jakaa rahat pehkuvakoittain parhaille jutuille ELY-keskuksen 

takaovella
👍 Plus: Kiinni uuteen, uudistumiseen, vaikuttavaan, vakuuttavaan
👎 Miinus: Saattaapi tulla ongelmia byrokratiaosastolla

Ota koppi! è Savon marjat, metsät, muikut ja muikeat mullikat
💰 Heitetään rahaa ilmaan ja katsotaan kuka ottaa kopin
👍 Plus: Tuttu systeemi, varma nakki
👎 Miinus: Ylläpidetään tukiriippuvuutta (kustannus ≠ hinta), 

rahoitetaan monistumista ja säilymistä

Astu laivaan – stig ombord! è Savo 2.0, notkea ilman öljyä
💰 Risteilemme Maarianhaminan kautta päämäärään x
👍 Plus: Mahdollisuus systeemiseen muutokseen
👎 Miinus: Edellyttää manageeraamista, vaativa
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Astu laivaan – s/g ombord!
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Astu laivaan – s/g ombord!
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Astu laivaan – s/g ombord!
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Muistosanat

Tulevaisuuksiin voidaan vaikuttaa
• Ihmisten toimintaa sisältävät vaihtoehtoiset tulevaisuudet ovat 

avoimia  🆓

Tulevaisuuksien yhteensovitus
🔃 Aluekohtaiset tulevaisuudet 
🔃 Kylä- tai pitäjäkohtaiset tulevaisuudet
🔃 Yritys- tai maatilakohtaiset tulevaisuudet
🔃 Henkilökohtaiset tulevaisuudet

Visioita, visioita, visioita!
• Osa visioista  joutaa romukoppaan  🚮, mutta taustapeilistä ei 

tulevaisuus näy ⛔


