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Lähde: Steffen et al. 2015

Tulevaisuuden kestävä yhteiskunta?
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Suurin murros

Lähde: Kuhmonen 2020 (Nuorten yrittäjyyspolut)
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Ilmastonmuutos ja fossiilitaloudesta luopuminen
Maataloustuotannon muutos 2050
suhteessa perusuraan

Maataloustuotteiden kauppataseen muutos 2050
suhteessa perusuraan

Lähde: FAO 2018 (The state of agricultural commodity markets)

”Punaiset alueet”:
• Väestö kasvaa 2 miljardilla 2015-2050 (=4xEU): ruokaa tarvitaan lisää ja paljon
• Millä fossiilitalouden merkittävät vientitulot korvataan (Afrikka, Lähi-itä nyt 10-25 % 

BKT:sta)?
• Millä kasvava ruuan nettotuonti rahoitetaan?
• Riittävätkö paikalliset ratkaisut: vettä säästävät viljelymenetelmät, Saharan metsitys…
• Elleivät, ilmastopakolaisten määrä kasvaa räjähdysmäisesti
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CAP:n kyky muutokseen?

Lähde: Kuhmonen 2018
(Land Use Policy)
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Elinkeinojen
kehityksen
syklisyys

Lähde: Kuhmonen & Kuhmonen 2020
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Kasvu 1334±1550: Asutuksen laajentuminen uusilel alueille, käyttämättömien 
alueiden vapaa käyttöönottooikeus, kruunu hyötyy kasvavina verotuloina.

Kangistuminen 1550–1694: Talonpojat kruunun ja aateliston palveluksessa: 
sotaväkivelvoitteet, raskaat verot kruunulle ja palvelukset aatelistolle.

Purkautuminen 1695–1721: Läänitysten purkaminen, nälänhätä 1695-1696
(25-30 % kuolee), talonpoikia kaatuu sodissa 1700-1721, sairaudet leviävät. 

Uudelleenorganisoituminen 1722–1749: Maataloushype ja monipuolistuminen,
laajentuneet torpanperustamisoikeudet, aateliston etuoikeuksin purku.

Kasvu 1750–1809: Rauhallinen ajanjakso, maatalousviennin ja -koulutuksen alku,
torppien kasvu, suuri väestönkasvu.

Kangistuminen 1810–1865: Ruotsin valatapiiristä Venäjän valtapiiriin, kaskiviljely,
viljantuotanto taantuu ja tuonti Venäjältä kasvaa.

Purkautuminen 1866–1868: Toimeentuloperustainen viljely ei kykene
ruokkimaan kansaa, 1867-1868 kato- ja tautivuodet.

Uudelleenorganisoituminen + kasvu 1869–1904: Karjatalouden ja voimaperäisen
viljelyn laajentuminen, metsille taloudellinen arvo, kaupallisen maatalouden alku.

Kangistuminen 1905–1917: Maatalouden ja ammattikunnan keskusjärjestöt
syntyvät, kasvava tuonti ja vienti, levottomuudet ja itsenäisyys 1917.

Purkautuminen 1918: Pula leipäviljasta, kansalaisssota 1918 (talonpojat ja
maattomat), elintarvikesäännöstely 1917-1920.

Uudelleenorganisoituminen + kasvu 1919–1929: Torppareille itsenäisyys,
tuontisuojan alku, ruuan niukkuudesta ajoittaisiin ylijäämiin.

Kangistuminen 1930–1938: Yleinen lama 1930-luvulla ja sitten vahva kasvu, 
maataloustukien alku, vahva tuontisuoja.

Purkautuminen 1939–1944: Ruokapulat ja sotatalous, vahva hinta- ja 
jakelusäännöstely ruokahuollon turvaamiseksi. 

Uudelleenorganisoituminen 1945–1955: Sodan jälkeen siirtolaisten asutus, 
100.000 uutta tilaa, omavaraisuupolitiikka.

Kasvu 1956–1969: Tuotanto-orientoituneen maatalouden tukipolitiikan
institutionalisoituminen, uusia koneita ja erittäin tuottavia fossiilipanoksia.

Kangistuminen 1970–1992: Ristiriitaisen politiikan aika tuotannon tukemiseksi
ja rajoittamiseksi, tuottavuuden kasvu, ylijäämät, suuret valtion maatalousmenot. 

Purkautuminen 1993–1994: EU-jäsenyyden ennakointi ja politiikan 
sopeuttaminen, aiempi politiikka umpikujassa. 

Uudelleenorganisoituminen + kasvu 1995–1999: EU-jäsenyys, alhaisemmat
hinnat, vapaat sisämarkkinat, monipuolistuminen, omavaraisuuspolitiikan loppu.

Kangistuminen 2000–: Keskittyminen ruokaketjun kaikissa osissa, erikoistuminen,
elintarvikkeiden kauppataseen jatkuva heikkeneminen, kannattavuusongelmat.
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Kehityksen syklisyys

1)  Jokainen trendi päättyy joskus – trendistä ei ole normiksi

2)  Kullakin syklillä on hallitsevia toimintatapoja ja ”menestyjiä”
• Uudelleenorganisoituminen – monipuolistuminen; avoimia mahdollisuuksia
• Kasvu – kasvu; hyväksikäytettyjä mahdollisuuksia
• Kangistuminen – erikoistuminen, tehostuminen, tuottavuus; suljettuja 

mahdollisuuksia
• Purkautuminen – muutos, kaaos; omavaraisuus, ulkopuolisuus

3) Monissa keskeisissä järjestelmissä eletään kangistumisvaihetta
• Ruokajärjestelmä
• Energiajärjestelmä
• Yhdyskuntajärjestelmä

4) Hallitseva regiimi toimijoineen vastustaa muutosta – mikä murtaa?

5) Seuraavaksi uudelleenorganisoituminen ja kasvu?
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Joitakin maaseudun tulevaisuuteen liittyviä trendejä
– aineksia uudelleenorganisoitumiseen ja kasvuun?

Lähde: Kuhmonen ym. 2020 (Ruralization)
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Maaseudun paikka…

1) Maaseutu on uuden maailmanmallin ydin
Ø Vanhojen mielikuvien päivittäminen: maatalous, maaseutu, 

työmahdollisuudet, ilmapiiri
Ø Visiot: kun kaupungistuminen on päättynyt, niin…
Ø Visiot: kun fossiilitaloudesta on luovuttu, niin…

2) Varautuminen nykyisten regiimien purkautumiseen ja 
uudelleenorganisoitumiseen
Ø Bio- ja kiertotalous, vaihtoehtoiset ruokajärjestelmät, 

maaseutuasuminen, monipaikkaisuus, omavaraisuus, uudet 
toimijat

3) Tulevaisuudenuskon ylläpitäminen
Ø Puhetta meistä ja meidän paikoista ja meidän kavereista ja 

meidän tekemisestä ja meidän visioista


