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Hankkeen tavoite

• Hankkeen tavoitteena on
1) kuvata fossiilitalouden jälkeisen yhteiskunnan ilmentymiä
2) tunnistaa esteitä maaseudun elinvoimaa vahvistavien ilmentymien 

yleistymiselle
3) määritellä keinoja esteiden poistamiseksi
4) (kirkastaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 visiota)

• Kesto: 1.6.2020 – 31.12.2021 (31.3.2022)

• Toteuttajat: Tutu (TY) ja CEM (JY)
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Lähde: Steffen et al. 2015

Maailma fossiilitalouden jälkeen?Tulevaisuus ei näy 
peruutuspeilistä!



Työpaketti 1: visioanalyysi

• Millä periaatteilla, sisällöillä ja rakenteilla 
fossiilitalouden jälkeinen yhteiskunta voisi 
toimia?

• Huomio: kestävyyttä tutkitaan, suunnitellaan ja 
edistetään nykyisten rakenteiden pohjalta, 
vaikka kestävyystransition tarpeeseen eli 
ongelmien syntyyn on liittynyt paljon 
rakenteellisia muutoksia – voiko tuleva 
yhteiskunta toimia nykyisillä rakenteilla ja miten 
keskittynyt/hajautunut -ulottuvuus liittyy 
muutokseen?

• Fossiilitalouden regiimi on tiukka ja sen 
etua valvotaan: esim. sähköä ei saa myydä 
tontin rajan yli (tulossa pientä lievennystä 
sähkömarkkinalaissa)

• Kirjallisuuskatsaus, strategiat, muut hankkeet
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Työpaketti 2: rakenneanalyysi

• Kirjallisuus- ja media-analyysi 
(diskurssianalyysi): vision ilmentymät ja 
niiden toteutumisen vaihtoehtoiset 
muodot, puitteet tai rakenteet
(jäsennetään tulevaisuustaulukoksi)

• Valintakriteerit: 1) edistävät siirtymää kohti 
fossiilitalouden jälkeistä yhteiskuntaa, 2) 
voivat toteutua usealla eri tavalla ja 
logiikalla

• (Työpaja) Yksilö- ja ryhmähaastattelut: 
min-max maaseudun elinvoima

• Lisäksi herätelty akateemista keskustelua 
(YHYS, Maaseutututkimus, NGM): 
maaseutunäkökulma puuttuu 
kestävyystransitiotutkimuksesta!



Työpaketti 2: rakenneanalyysi

Esimerkiksi:
• Energia: biokaasu - - - keskitetty/hajautettu, käyttökohteet; maaseudun energiayhteisöt
• Energia: tuuli - - - paikallinen/ulkopuolinen omistus
• Energia: sähkö - - - keskitetty/hajautettu ja älykäs sähköverkko, käyttökohteet
• Lannoitteet: bio- ja kierrätyslannoitteet - - - ravinneomavaraisuus, irti mineraalilannoitteista
• Metsät: omistus ja käyttö - - - käyttö/suojelu, varasto/nielu; metsärahastot/valtio/yhtiöt/perheet
• Rakentaminen: puu - - - kohteet, rahoitus, sääntely, toteutus
• Materiaalit: muovin korvikkeet - - - biomassat; innovaatiot, niche-/regiimitoimijat
• Hallintamallit: toimijat ja toimintatasot - - - keskitetty/alueellinen/paikallinen hallintamalli
• Puunhankintaketjut
• Paikallinen elintarvikejalostus
• Kala

Kytköksiä tekeillä oleviin töihin (JY):
• Hanna Saarnion gradutyö tarkastelee muoviin liittyviä diskursseja sanomalehtiaineistossa (HS)
• Jenna Koskisen gradutyö tarkastelee metsään liittyviä diskursseja HS:n ja MT:n mielipidesivuilla
• Venla Walliuksen väitöskirjatyö tarkastelee metsäsektorin muutosta kulutusnäkökulmasta, yhtenä 

tapauksena näillä näkymin puurakentaminen



Työpaketti 3: systeemianalyysi

• Kausaalikartat: mikä estää max-
vaihtoehtojen toteutumisen

• Paljastaa systeemisiä puutteita ja 
pullonkauloja toivottavien max-
tulevaisuuksien toteutumisessa

• 10 ilmiötä kartoiksi, 60 henkilöä yksilö- tai 
ryhmähaastatteluina
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Työpaketti 4: politiikka- ja toimenpideanalyysi

• Miten systeemiset puutteet ja pullonkaulat 
poistetaan – työpaja (päätöksentekijöille)

• Syntyy maaseudun kestävyystransition
politiikka- ja toimenpideohjelma –
tavoitteena ”rauhanomainen”, hallittu 
muutos (todennäköisyys?)


