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Vetovoimaa Hämeeseen 19.5.2020 

Uusia menetelmiä päätöksenteon tueksi

Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People
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PoliRural

• PoliRural on ennakoivaa ja osallistavaa maaseutupolitiikan kehittämistä 
maaseutualueille ja sen ihmisille 

• Tutkimushanke, jota rahoitetaan EU:n Horisontti2020-ohjelmasta
• Hanketta koordinoi Prahan yliopisto ja mukana on 37 partneria 17 maasta. 

Suomesta mukana HAMK ja Smart & Lean 
• Hankkeen kokonaisbudjetti on 6 miljoonaa, josta HAMKin osuus on 211 000€
• Toteutetaan 1.6.2019 - 31.5.2022
• http://polirural.eu, www.hamk.fi/polirural

http://polirural.eu/
http://www.hamk.fi/polirural
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PoliRural-hankkeen tavoite

• Hankkeen päätavoitteena on maaseudun vetovoiman lisääminen

• Tutkittavina menetelminä mm. eri sidosryhmiä osallistavat työskentelytavat, 
tekstinlouhinta politiikka-arvioinnin tukena ja systeemimallinnus 
ennakoinnin työvälineenä.

• Tuloksena syntyy monitieteelliseen tutkimukseen perustuvaa uutta tietoa 
maaseutualueiden vetovoiman lisäämiseksi sekä päätöksenteon tueksi.



PoliRuralin pilottialueet ja -toiminta

• 12 pilottialuetta eri puolilta Eurooppaa
• Suomen pilottina Häme (Kanta- ja Päijät-

Häme)
• Alueille kootaan sidosryhmistä ja 

kohderyhmistä tutkimusteeman mukainen 
asiantuntijaverkosto.

• Verkoston asiantuntemus, yhdessä 
työskenteleminen ja yhdessä oppiminen ovat 
tärkeitä yhteisen ymmärryksen ja teemojen 
eteenpäinviemiseksi.
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PoliRural Kanta- ja Päijät-Hämeessä

• Hämeessä on kevään 2020 aikana kartoitettu maaseudun tarpeita kyselytutkimuksen, 
kirjallisuusselvityksen ja asiantuntijapaneelin kanssa käytyjen keskustelujen avulla.

• Meneillään esille nousseiden tarpeiden sekä niitä vastaavien politiikkatoimien 
kartoitus ja niiden arviointi.

• Tutkimuskysymys: Miten poliittisesti johtamalla edistetään Hämeen maaseutualueen 
houkuttelevuutta? 

• Visio: PoliRural-hankkeella lisätään Kanta-ja Päijät-Hämeen maaseudun vetovoimaa
edistämällä politiikkatoimia, jotka lisäävät kiertotalouden ja hyvinvoinnin alojen uus-
ja kasvuyrittäjyyttä.
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Alustavat tulokset Hämeen maaseudun tarpeista kiertotalouden ja     
hyvinvoinnin alojen uus- ja kasvuyrittäjyyden edistämiseksi

1. Tuetaan monipaikkaisuutta asumisessa ja työskentelyyn
2. Tuetaan uutta yrittäjyyttä maaseudulla ja maatiloilla
3. Tuetaan kiertotalouden osaamista ja TKI-toimintaa biotalouden aloilla
4. Helpotetaan uusien asukkaiden ja - yritysten sopeutumista 

maaseutuyhteisöön
5. Houkutellaan nuoria asumaan ja työskentelemään maaseudulla
6. Kehitetään ja turvataan julkisten palveluiden saavutettavuutta maaseudulla 
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Kysy meiltä lisää ja tervetuloa mukaan sidosryhmään!
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Smart & Lean
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tuula.loytty@smartlean.fi
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