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Uusyritysverkoston avulla alkuun lähes 8 000 uutta yritystä 

Vuonna 2009 perustettiin Uusyrityskeskusten avulla yhteensä 7 872 uutta yritystä. Vuoteen 2008 verrattuna 

vähennystä oli 2 prosenttia. ”Tällaisena aikana tulisi panostaa yrittäjyyteen voimakkaasti eri tahojen ja 

valtiovallan toimesta. Kannustaa ja rohkaista eri toimenpitein, jotta uusia työpaikkoja syntyisi,” toteaa 

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Pia Backman. 

Suomessa on 31 Uusyrityskeskusta ja niillä on yli 80 palvelupistettä. Verkostossa työskentelee 134 

toimihenkilöä. Verkoston taustatukena on 1300 asiantuntijaa, yli 1000 yritystä ja 270 yhteisöä. 

Uusyrityskeskusten neuvonnan kautta syntyneet yritykset ovat keskimääräistä selvästi elinvoimaisempia, 

sillä kahden vuoden kuluttua perustamisesta 90 prosenttia yrityksistä on vielä toiminnassa ja viiden vuoden 

kuluttua 80 prosenttia. Merkittävintä on se, että vain alle 4 prosenttia aloittaneista yrittäjistä lopettaa 

toimintansa konkurssin vuoksi viiden ensimmäisen vuoden kuluessa. 

http://uusyrityskeskukset.fi/suomi/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=1  

Kyläkoulu – menestystekijä? 

Koululla on maaseudulla aivan selvästi kahdenlaisia tehtäviä – kulttuurillisia ja pedagogisia. Kyläkoulua 

voidaan kuvainnollisesti esittää kylän valona – avoin koulu, ”suuri koulu”, joka ylittää ikäpolvirajat ja 

yhdistää ihmisiä.  

http://uusyrityskeskukset.fi/suomi/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=1


Tehokkuusajattelu on johtanut leikkauksiin myös opetussektorilla. Lyhyellä tähtäimellä leikkaukset voivat 

johtaa säästöihin. Mutta miten on pidemmällä tähtäimellä ja kokonaisuuden kannalta? Mitä tarkoittavat 

pohjimmiltaan tehokkuus ja laatu opetuksessa? On eri näkökulmia riippuen siitä, katsotaanko vain nopeasti 

euroissa mitattavia suureita, vai myös vaikeammin mitattavia asioita, kuten lasten kehitystä ja ihmisten 

välistä yhteisöllisyyttä. 

Aivan selvästi tarvitaan lisää tutkimusta koulujen lakkauttamisten pitkäaikaisista seurauksista yhteiskuntien 

elinvoiman ja lasten kehityksen kannalta. Kyläkoulukeskustelussa syntyy helposti vastakkainasetteluja ja 

kärjistyksiä, jotka eivät aina perustu tosiasioihin. Koulukysymyksissä on kuitenkin tärkeä löytää kestävä 

strategia, jossa on myös tilaa erilaisuudelle ja monimuotoisuudelle. Tarvitaan erilaisia kouluja, pieniä ja 

isoja. Kunnan kannalta tämä voi olla menestystekijä, koska ihmisetkin ovat erilaisia. 

- Teksti on laajemman artikkelin osa. Kirjoittaja on kasvatustieteen tohtori Gunilla Karlberg-Granlund ja 

koko artikkeli on ilmestynyt ruotsinkielisenä MaaseutuPlussassa. Karlberg-Granlund väitteli tohtoriksi 

vuonna 2009. Väitöskirja Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur on 

luettavissa osoitteessa https://oa.doria.fi/handle/10024/43691 ja tilattavissa osoitteesta www.tibo.net . 

Väitös: Paikallinen elintarviketuotanto tärkeä maaseudun kestävyyden kannalta 

Antti Puupponen tutki yhteiskuntapolitiikan alan väitöskirjassaan elintarviketuotannon paikallisuutta ja sen 

vaikutuksia maaseudun pienimuotoisen yrittäjyyden ja kestävän kehityksen kannalta. Tutkimuksen taustalla 

on lähiruoka-ajattelu, mikä on ollut maaseudun tutkimuksen ja kehittämisen keskeisiä kiinnostuksen kohteita 

viime vuosina.  

Puupponen haastatteli tutkimustaan varten Keski-Suomessa lähiruokatuotteita valmistavia maanviljelijöitä, 

kauppiaita, maaseudun kehittäjiä ja elintarviketeollisuuden johtajia. Tutkimuksen mukaan lähiruoan 

tuottamisesta on tullut yksi lisäansion lähde maatiloille. Maatilojen yhteyteen on perustettu esimerkiksi 

kotileipomoita ja muuta pienimuotoista elintarvikkeiden jatkojalostustoimintaa.  

Puupposen tutkimuksessa todetaan myös monissa aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu lähiruoan 

käsitteeseen liittyvä ongelmallisuus ja epämääräisyys. Fyysinen ja ajallinen etäisyys tai läheisyys koetaan 

suhteellisina asioina, joten niille on vaikeaa asettaa tarkkoja rajoja. Tämä korostuu Suomessa, missä on harva 

asutus ja pitkät välimatkat etenkin syrjäisen maaseudun ja kulutuskeskittymien välillä. Monesti onkin 

helpompi puhua paikallisesta ruoasta.  

Puupposen tutkimuksen mukaan paikallisella elintarviketuotannolla on merkitystä etenkin maaseudun 

sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kannalta. Se on turvannut osaltaan maatilatoiminnan jatkuvuutta ja 

luonut uusia toimeentulomahdollisuuksia. Lähiruoan osuus elintarviketalouden kokonaisuudessa on 

kuitenkin vielä aika pieni ja toiminta on tiloille usein vain sivutoimista. Kiinnostus ruoan paikallisuutta 

kohtaan on silti kasvavaa, mikä saattaa lisätä tulevaisuudessa pienyrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä ja 

myös ilmiön aluetaloudellisia vaikutuksia. Esittely Ruoka-Suomi tiedotteessa 1/2010: 

http://www.tkk.utu.fi/extkk/ruokasuomi/tiedote-1-2010.pdf  

Valtaosa suomalaisista pitää maaseudun ympäristöä hyvin hoidettuna 

Neljä viidestä katsoo, että maatalouden ansiosta maisemat pysyvät avoimina. Hieman yli puolet on sitä 

mieltä, että maatalous ylläpitää luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla monille eläin- ja kasvilajeille 

ainutlaatuisen elinympäristön. Useat näkevät maatalouden roolin tärkeänä: Maatalous tekee suomalaisen 

maiseman ja muistuttaa, mistä ruoka on peräisin.  

Yli kolmasosan mielestä viljelijät ovat tehneet hyvää työtä vesien suojelemiseksi. Monet ovat huolestuneita 

vesien kuormittumisesta ja luonnon yksipuolistumisesta. Tulokset käyvät ilmi maa- ja 

metsätalousministeriön TNS Gallupilla vuodenvaihteessa teettämästä kyselystä. 

https://oa.doria.fi/handle/10024/43691
http://www.tibo.net/
http://www.tkk.utu.fi/extkk/ruokasuomi/tiedote-1-2010.pdf


Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 vuoden 2010 erityisteemana on ympäristö. 

Ympäristöteemavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Ympäristökiertueella 

järjestetään 15 alueellista tilaisuutta vuoden 2010 aikana. 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/100215_maataloudenymparistonsuojelu.html  

Vanhusten kyläpalvelut uudessa kirjassa 

Keskustelu vanhusten palveluista on koskenut erityisesti vanhusten huonoa hoitoa ja nopeasti vanhenevan 

väestön palvelutarpeita. Vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon suurempia yksiköitä ja samalla lisää 

lähipalveluja ja lähidemokratiaa – hankala yhtälö. 

Uusi käsikirja Service för äldre hemmaboende i byar lähtee liikkeelle näistä keskustelulinjoista. Kirja on 

Svensk byaservice:n julkaisema ja tuotettu Leader-hankkeen osana. 

Palveluja arvioidaan usein ylhäältä päin, tässä käsikirjassa annetaan työkaluja kylätason arviointiin. Kirjaa 

voidaan käyttää opinto- ja keskustelukirjana kylissä, järjestöissä, kunnissa ja seurakunnan diakoniatyössä. 

Kirjaa voi tilata osoitteesta: kenneth.sundman@ssc.fi  

Laajakaista kaikille-hankkeen pilotti rakennetaan tänä vuonna 

Pertunmaan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.2. hyväksyä Pertun kuitu -laajakaistahankkeen 

toteuttamisen. Valtuuston kokouksessa läsnä ollut MPY:n osastopäällikkö Juha Putkonen kertoi, että 

operaattori alkaa kerätä liittymisiä kevään aikana ja valokaapelin kaivaminen maahan alkaa kesän tultua. 

Ennen runkoverkon rakentamista liittymismaksu on 790 euroa, johon sisältyy kiinteistökohtaista kaapelia 

100 metriä runkolinjasta sivuun. Siitä eteen päin lisähinta on 5 euroa metriltä. Jos saman kaivannon varrella 

on useampia liittyjiä, kustannuksia jaetaan heidän kesken. Runkoverkon rakentamisen jälkeen liittymismaksu 

on 1.290 euroa. 

Liittymän kuukausimaksu 10 megabitin nopeudella on 37 euroa, 100/10 megan nopeudella 45 euroa sekä 

100/100 megan nopeudella 72 euroa kuukaudessa. http://www.jasky.net/lihavanpaa/index.html  

Pilottihankkeita on kaikkiaan yhdeksän mutta kahden hankkeen ensimmäiset tarjouspyynnöt jäivät ilman 

tarjouksia. Kahteen hankkeeseen tuli yksi tarjous ja kolmeen kaksi tarjousta. Kolme tarjousta tuli 

Pertunmaan ja Länsi-Turunmaan hankkeisiin. Suurin osa tarjouksista oli Elisalta, Telia-Soneralta ja 

paikallisilta puhelinyhdistyksiltä. Runkoverkon metrihinta vaihteli tarjouksissa kuudesta kahteentoista 

euroon. http://www.paijat-hame.fi/laajakaista/Pilottihankkeiden%20analyysi.pdf  

Kirkon ulkomaanapu kehittää Haitin maaseutua 

Kirkon ulkomaanapu tukee Luterilaisen maailmanliiton työtä Haitissa. Järjestöllä on jo vuosia ollut 

avustustyöntekijöitä Haitissa ja tavoitteena on kehittää erityisesti maaseutua, avustusvaroin tuetaan muun 

muassa maaseudun pienviljelijöitä. Haitin maatalous on kriisissä ruoan halpatuonnin takia. Tavoitteena on 

kohentaa Haitin omavaraisuutta ja ruokaturvaa. "Kylien kanssa kehitetään kotieläintuotantoa ja kahvin 

luomuviljelyä sekä suojellaan ympäristöä, mikä parantaa satoa ja tuotannon pitkäjänteisyyttä ja turvaa 

jokapäiväisen ruoan saantia. Samalla tuetaan maanviljelijöiden ja yhteisöjen järjestäytymistä." 

Maanjäristyksen jälkeen Kirkon ulkomaanapu osallistuu akuuttiapuun, mutta jatkaa myös pitkäjännitteistä 

kehittämisohjelmaansa. http://www.yhteisvastuu.fi/  

Kuntaliitokset kirkonkylien surma  

Suomessa on menossa suuri mullistus jolla on hyvin konkreettiset jäljet. Pahimmillaan Suomen noin 

viidestäsadasta isommasta kuntataajamasta suuri osa tulee kuihtumaan kuolleiksi ostarilähiöiksi. Menetys 

tulee olemaan historiallinen… 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/100215_maataloudenymparistonsuojelu.html
mailto:kenneth.sundman@ssc.fi
http://www.jasky.net/lihavanpaa/index.html
http://www.paijat-hame.fi/laajakaista/Pilottihankkeiden%20analyysi.pdf
http://www.yhteisvastuu.fi/


Lähipalveluiden tuoma kustannushyöty ja ekologisuus menetetään… Alkutuotannon pienklusterit jäävät 

syntymättä. Näitä olisivat esimerkiksi bioenergian hajautetut tuotantomallit, elintarviketuotanto- ja jalostus, 

lähiruoka, matkailuelinkeinojen verkostot ja erilaiset kulttuuri- ja urheilupalvellut… 

Sulkavalainen diplomi-insinööri, yrittäjä ja viljelijä, Sulkava Soi-tapahtuman puuhamies Kari Partanen 

näkee kuntaliitokset paikallisten palvelujen ja kirkonkylien tulevaisuuden suurimpana uhkana. 

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/lukijalta/viestit/01/fi_FI/kuntaliitokset__kirkonkylien_surma/ 

Asuinmaaseutu 2010 tositoimin mukana ilmastotalkoissa! 

Asuinmaaseutu haluaa kantaa kortensa kekoon talkoissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Keinovalikoimaan kuuluu ainakin taitavaa yhdyskuntasuunnittelua, viisasta talon rakentamista, 

ekotehokkaita innovaatioita, elämäntapavalintoja, hajautettua energiantuotantoa, ympäristöystävällistä 

autoilua…  

Mutta miten ilmastonmuutoskeskustelu vaikuttaa maaseudun asenteisiin, pelkoihin ja odotuksiin? Muun 

muassa näitä asioita käsittelemme seminaarissa, ja toivomme potkua tositoimiin ilmastotalkoissa! 

Asuinmaaseutu 2010 -seminaari järjestetään 17.3. Tampereella: 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1140/Asuinmaaseutu2010_kutsu_ohjelma.pdf  

Nykytaidetta Turun saaristoon 

Kansainvälinen nykytaidenäyttely Contemporary Art Archipelago (CAA) järjestetään Turun saaristossa 

kesällä 2011, osana EU:n kulttuuripääkaupunki-ohjelmaa. 

Näyttely pidetään perinteisten näyttelytilojen ulkopuolella. Se koostuu yhteensä 18 saaristoon toteutetusta 

teoksesta ja tapahtumasta: uusista ja paikkasidonnaisesti installoiduista teoksista sekä kansainvälisiltä että 

saaristossa asuvilta taiteilijoilta. Teokset ovat kohdattavissa niin risteilijöiltä kuin pienveneistä, maanteitse ja 

virtuaalisesti, yksinäisellä luodolla, lautalla, radioaalloilla tai vaikkapa saaristolaiskodissa. Tavoitteena on 

vuoropuhelu kansainvälisen nykytaiteen ja paikallisen luonnon ja yhteisön välillä. 

Teemana on saaristo ainutlaatuisena ja muutoksessa olevana elinympäristönä ja elintapana. Tähän 

pureudutaan teoksissa ja tapahtumissa eri näkökulmista sekä monin taiteellisin ja tutkimuksellisin keinoin. 

Saaristolle olennaiset ekologiset, eettiset ja esteettiset kysymykset heijastuvat myös käytännön tasolla 

hankkeen toteutuksessa, jossa saaristolaisilla on keskeinen rooli. 

http://www.foss.fi/suomen-saaret/tiedotteet/2010-02-16/  

Väitös: Elää ja ikääntyä maaseudulla 

Marie-Louise Snellman Uumajan ylipoiston sosiaalityön laitoksen sukupuolitutkimuksen koulusta väitteli 

tohtoriksi 22.1. tutkimuksellaan Det är ju inte hela tiden bara lycka heller. Äldre kvinnors berättade liv – om 

arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö. Väitös perustuu kymmenen naisen kertomukseen. 75–85-

vuotiaat naiset ovat eläneet elämänsä maaseutuympäristössä Pohjanlahden kummallakin puolella Ruotsissa 

ja Suomessa. Kansallisten erojen vähäisyys yllätti tutkijaa, ruotsalaisessa ja suomenruotsalaisessa 

kulttuurissa on monia yhtäläisyyksiä. 

Sota ja sen seuraukset suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttaa suurimman eron kertomuksiin. Sota koettiin eri 

tavalla ja hyvinvointivaltion rakentaminen oli hitaampaa Suomessa. Vähenevät palvelut ja pitkät välimatkat 

vaikuttavat vanhenevan naisen turvallisuuteen. Naisten taloudellinen asema ja mahdollisuudet liikkua ovat 

usein huonompia kuin miesten. Pienten kauppojen, postikonttoreiden ja bensa-asemien häviäminen ei vain 

vie palvelua, vaan myös vanhenevan ihmisen riippumattomuutta. Maaseudun vanhuksia ei juuri huomioida 

tutkimuksissa. Tutkimuksessa käsitellään naisten suhteita kotiinsa ja ympäristöön.  

http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressmeddelanden/nyhetsvisning/aldre-kvinnors-

livsberattelser-visar-pa-varierade-villkor-under-livet.cid115093  

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1140/Asuinmaaseutu2010_kutsu_ohjelma.pdf
http://www.foss.fi/suomen-saaret/tiedotteet/2010-02-16/
http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressmeddelanden/nyhetsvisning/aldre-kvinnors-livsberattelser-visar-pa-varierade-villkor-under-livet.cid115093
http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressmeddelanden/nyhetsvisning/aldre-kvinnors-livsberattelser-visar-pa-varierade-villkor-under-livet.cid115093


Ruotsin kyläpäiville odotetaan 1 200 osallistujaa 

Ruotsin Landsbygdsriksdag järjestetään tänä vuonna Sunnessa Värmlannissa 6.-9. toukokuuta. Tilaisuuteen 

luvataan jännittäviä seminaareja, poliitikkojen uusia avauksia, tutkijoiden uusimpia oivalluksia, naurua ja 

mukavia käytävätapaamisia.  

Vuoden tunnuslause on Siellä missä sukupolvet kohtaavat, maaseutu kehittyy. Se on nuorten keksimä 

tunnuslause, jolla halutaan korostaa, että nuorten ja aikuisten pitää kohdata ja keskustella tulevaisuudesta 

www.landsbygdsriksdagen.se  

Hela Sverige skall leva eli Ruotsin Sytyllä on monia hankkeita meneillään: maaseutuyrittäjyys tuo 

korkeakoulupisteitä, tuulivoiman seuturaha etenee, Omställning Sverige -seminaareja, paikallishistorian 

opintopiirejä… Hankkeella koulutetaan myös pitkäaikaistyöttömien opastajia – eräänlaista 

sopimuksellisuustoimintaa. http://wpmu.helasverige.se/files/januariwebb.pdf  

Maaseutu saa kannatusta Sitran kyselyssä 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran erittäin laajan kyselyn mukaan suomalaiset kokevat maaseudun 

erityisenä voimavarana. Maaseutuympäristön virkistävyys on tärkeää suomalaisille ja yritysmaailma näkee 

siellä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Maaseudun halutaan siis kukoistavan, mutta sen tulevaisuuteen 

suhtaudutaan arvellen. Maaseudun uutta, elävää ja aktiivista roolia kaivataan. 

http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/tiedote_maamerkitbarometri_20100203.htm  

Kolumni: Yhteisöllisyys, palvelut ja turvallisuus maaseudulla 

Tänä päivänä yhteiskunta on erottanut perheet ja sukupolvet toisistaan. Siinä missä entiseen aikaan perheet 

asuivat yhdessä useamman sukupolven ajan, nykypäivänä ei tunneta edes naapuria. Ennen kylä kasvatti 

lapset, tänään ei mennä naapuriinkaan etukäteen ilmoittamatta. Tänään jos olet huolestunut naapurisi 

asioista, olet utelias… 

Kuntien talousahdinko on aiheuttanut sen, että harvaan asutuilla alueilla palvelut ovat kadonneet ensin 

taajamiin, ja nyt jopa vielä kauemmas. Arki on muuttunut vaikeaksi. Eija Leppäjärven verkkokolumni: 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/verkkokolumnit/eija_leppajarvi_mihin_voi_enaa_luottaa.html  

Syrjivätkö Ruotsin säännöstöt maaseutuyrityksiä? 

Maaseudun tukipolitiikka on pitkään rajoittunut maataloustukiin ja heikkojen syrjäseutujen taloudellisiin 

tukiin. Viime aikoina painopiste on siirtynyt paikallisen kasvun tukemiseen sekä alue- että 

maatalouspolitiikassa. Maaseudun talous on jo paljon muutakin kuin maataloutta, 80 % maaseudun 

asukkaista työskentelee muilla aloilla. On hyvä, että poliittinen päätöksenteko on laajentanut näkemyksiään 

maaseudun taloudesta ja että tuetaan omaehtoista kasvua. 

Mutta on tehty useita tutkimuksia, joiden mukaan tuella ei juuri ole saatu aikaan työllisyyttä ja kasvua. 

Mittaammeko siis vääriä asioita, vai onko tuilla yleensä mahdoton vaikuttaa? Mitä hankkeita pitäisi tukea? 

Tuntuu luontevalta tukea hyviä liikeideoita, mutta hyvät ideat saavat rahoitusta myös pankeilta ja ne ehkä 

toteutuisivat joka tapauksessa. Tuet voivat myös vääristää kilpailua.  

Julkisen sektorin tehtävä on taata hyvät olosuhteet yrittämiselle. Ratkaisevampaa kuin tuet yksittäisille 

yrityksille on reilut säännöstöt, jotka eivät syrji pieniä yrityksiä. Yritysbarometrissä maaseutuyritykset 

kaipaavat erityisesti hyvää infrastruktuuria kuten laajakaistaa, mobiiliverkkojen kattavuutta, parempia teitä 

sekä julkista liikennettä. Markkinointi on osittain hankalampi pitkien etäisyyksien takia ja tähän kaivattiin 

tukea. Maaseudun mahdollisuuksien kehittämiseen tarvitaan sekä asukkaita että politiikkaa. 

- Teksti on yhteenveto professori Ewa Rabinowiczin ja fil. tri. Helena Johanssonin kirjoituksesta: 

http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/debatt/  

http://www.landsbygdsriksdagen.se/
http://wpmu.helasverige.se/files/januariwebb.pdf
http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/tiedote_maamerkitbarometri_20100203.htm
http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/verkkokolumnit/eija_leppajarvi_mihin_voi_enaa_luottaa.html
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/debatt/


Uusi maaseutupuolue Ruotsiin 

Ruotsissa kerätään nimiä uuden puolueen, Landsbygdsdemokraterna perustamiseen. Puolue aikoo osallistua 

ensi syksyn eduskuntavaaleihin ja kerätä ääniä maaseudulta ja maaseutukaupungeista. Neljäsosa 

ruotsalaisista asuvat maalla. Puolueen ohjelman kulmakiviä ovat jokaisen oikeus vaikuttaa ja elää hyvää 

elämää asuinpaikasta riippumatta sekä maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen. Elävä maaseutu perustuu 

puolueen mukaan perinteisiin, yritteliäisyyteen, palveluihin, vaikuttamismahdollisuuksiin ja tulevaisuuden 

uskoon. Lisää puolueen kotisivuilla: http://www.landsbygdsdemokraterna.se/  

Hankehallintoa tarkoitus yksinkertaistaa 

Hallinnollisen taakan purkamisen työryhmä eli ns. byrokratian purkuryhmä jätti 17.12. selvityksensä siitä, 

miten maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hakuprosessin hallinnollista taakkaa voitaisiin keventää. 

Selvityksessä on 34 esitystä joilla on tarkoitus nopeuttaa ja yksinkertaistaa maaseutuhankkeiden hakemista ja 

käsittelyä. Työryhmä esittää, että kehittämis-, koulutus- ja tiedonvälityshankkeita voitaisiin yhdistää yhdeksi 

hankkeeksi, hanketukien alaraja alennettaisiin 2 000 euroon (nykyisin 5 000 euroa). Nämä uudistukset 

voitaisiin toteuttaa vuoden 2010 aikana. 

Päätöslomaketta muutettaisiin siten, että päätöksessä on näkyvissä hyväksytty kokonaiskustannusarvio, 

mutta ei jaettuna kustannuslajeihin. Tämä vähentäisi roimasti muutoshakemusten määrää ja uudistus 

voitaisiin toteuttaa heti. 

Työryhmä esittää myös uudistuksia, jotka vaativat EU:n komission hyväksynnän ja näin enemmän aikaa, 

muun muassa asetuksen muuttamisen siten, että maksun todisteeksi riittävät kirjanpidon raportit. 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/091217_hallinnollisten_taakkojen_tyoryhma.html  

Kehittyvät seudut ovat avoimia 

Yhteispohjoismaisen Nordregio tutkimuslaitoksen varajohtajan Margareta Dahlströmin tutkimusten mukaan 

ei ole harvinaista, että seudun toimijat ajattelevat enemmän toisiaan kuin sitä mitä tapahtuu alueen 

ulkopuolella tai kansainvälisesti. REKENE (Regional Trajectories to Knowledge Economy) -tutkimuksessa 

vertaillaan miten eri seudut ja yritykset pohjoismaissa ovat hyödyntäneet kansainvälisen osaamistalouden.  

Tulosten mukaan kehittyvät seudut ovat avoimia ja näillä seuduilla on tarvittava kapasiteetti olla yhteistyössä 

mielenkiintoisten toimijoiden kanssa ja kytkeytyä mielenkiintoisiin kehitystapahtumiin riippumatta siitä, 

missä päin maailmaa nämä ovat.  

Hän korostaa erityisesti alueellisten toimijoiden – esimerkiksi maakuntaliittojen – roolia kytkeä eri toimijoita 

yhteen. Hän mainitsee esimerkkinä, miten suomalaiset metsäkoneen valmistajat ovat pystyneet 

kompensoimaan korkeampia tuotantokustannuksia edistyneellä ohjaustekniikalla. Nämä tiedot ovat lehdestä 

Gränsbrytning – Nyheter om regioner och regional utveckling i Norden (1/2010) Tutkimushankkeesta lisää: 

http://www.nordregio.se/filer/rekene/  

 

Tämä kuukausittain ilmestyvä uutiskirje perustuu suureksi osaksi viikoittain ilmestyvään ”NYHETSBREV 

inom landsbygdsutveckling”, jota julkaisee Svensk Byaservice yhteistyössä Maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmän (YTR) Ruotsinkielisen teemaryhmän kanssa. Teemaryhmä keskittyy maaseutupoliittisiin 

erityiskysymyksiin liittyen ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin alueisiin mutta se pitää myös suomenkielistä 

tiedottamista tärkeänä ja siksi tätä uutiskirjettä julkaistaan myös suomeksi. 

Jakelu tapahtuu Svensk Byaservicen kautta. Mikäli haluat tilata Uutiskirjeen, lähetä tilauksesi sähköpostitse 

osoitteeseen kenneth.sundman@ssc.fi .  

http://www.landsbygdsdemokraterna.se/
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/091217_hallinnollisten_taakkojen_tyoryhma.html
http://www.nordregio.se/filer/rekene/
mailto:kenneth.sundman@ssc.fi


Uutiskirjettä voi myös lukea Svensk Byaservicen www.bya.net,  Itä-Uudenmaan Kylät ry:n www.itukylat.fi, 

Järvi-Suomen kylät ry:n http://www.jasky.net/ ja Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY:n) www.kylatoiminta.fi 

kotisivuilla.  

MITÄ ON TAPAHTUNUT? Kirjoita muutama rivi siitä, mitä alueellasi tai järjestössäsi tapahtuu ja jolla 

voisi olla yleistä mielenkiintoa! 

 

http://www.bya.net/
http://www.itukylat.fi/
http://www.jasky.net/
http://www.kylatoiminta.fi/

