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CSA on kuluttajien ja tuottajien välinen suora kumppanuus,
jossa maataloustoiminnan riskit, vastuut ja palkkiot
jaetaan pitkäaikaisilla sopimuksilla.
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1. TAVOITTEENA 
MAATILOJEN 
MUUTTAMINEN



CSA:n neljä keskeistä piirrettä

KUMPPANUUS

CSA perustuu kumppanuuteen, joka
yleensä virallistetaan kunkin kuluttajan ja
elintarviketuottajan välisellä
sopimuksella ja jolle on ominaista
molemminpuolinen sitoutuminen.



TUOTTAJA-KULUTTAJA-LIITTO

CSA-kumppanuudet perustuvat suoriin
henkilökohtaisiin kontakteihin ja
luottamukseen ilman välikäsiä ja
hierarkioita.



PAIKALLINEN

CSA-liike on suuntautunut
elintarviketuotannon
uudelleenpaikallistamiseen.

Uudelleenkytkennän näkökulma, jossa
paikallinen on sosiaalinen läheisyys, joka
yhdistää tuottajan ja kuluttajan samassa
paikassa (Fonte, 2008).



SOLIDAARISUUS

CSA perustuu tuottajien ja kuluttajien
väliseen solidaarisuuteen. Tällä
solidaarisuudella on ainakin kaksi
ulottuvuutta:
• paikallisen ruokajärjestelmän riskien

ja hyötyjen jakaminen.
• oikeudenmukainen maksu

maataloustyöstä



Tuottajien edut ja haasteet: 
kysytään heiltä!
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consumers

4.14) Cooperation among producers

4.15) Job creation and/or preservation
4.16) Work opportunities for marginalised groups4.17) Quality of work and personal wellbeing

4.18) Women empowerment

4.19) Community empowerment, viability and
social cohesion

4.20) Preserving cultural/regional identities and
traditional knowledge

4.21) Consumers' food awareness

4.22) Affordability by low-income consumers

4.23) Keep employement during the Covid-19
pandemic

4.24) Reduction of pollution due to transport

4.25) Reduction of pollution due to packaging

4.26) Food waste

4.27) Use of pesticides, agrochemicals,
preservatives, etc.

4.28) Agro-biodiversity

4.29) Animal welfare

4.30) Preservation of natural resources and
landscapes

4.31) Environmental effects of Covid-19
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Tuottajien edut

• Turvatut tulot
• Lisääntynyt osallistuminen

paikallisyhteisöön
• Maatilatoiminnan tukeminen
• Viljelyyn liittyvien riskien jakaminen
• Suurempi itsenäisyys maatilalla
• Enemmän vapaa-aikaa



Haasteet tuottajille

• Monenlaisten luomuvihannesten viljelyn
haasteet

• Riippuvuus kuluttajien sitoutumisesta
• Tarvitaan paljon viestintää kuluttajien ryhmän

kanssa
• Kuljetuksiin noutopaikkoihin kuluva aika.



2. ELÄVÄ 
LABORATORIO 
UUSIEN 
ORGANISAATIOMUOT
OJEN LUOMISEKSI



Solawi-tyyppi 1: "Tuottajan hallinnoima solawi" - Tuottajan ja
kuluttajan väliset kaksipuoliset yksilölliset sopimukset.



Solawi-tyyppi 2: »Ytheistyö-solawi" 
Riippumattoman tuottajan ja laillisesti perustetun
jäsenyrityksen välinen yhteistyö.



Solawi-tyyppi 3: Yhteisyrittäjyys
Kuluttajat kantavat täyden vastuun yrittäjäriskistä



Muita mahdollisia typologioita

Väitöskirjassaan Sabine Gruber päätyy
seuraaviin kolmeen erityyppiseen
Solawiin: Itseorganisoitunut Solawi,
osallistuva Solawi ja palveluihin
suuntautunut Solawi.

Monitilayritys CSA / Yhden tilan CSA



3. KOLMANTEENA 
TAVOITTEENA 
MAAILMANLAAJ
UINEN MUUTOS



URGENCI:n toimintalinjat



Parveilusta koulutukseen



Emme voi enää piiloutua!

• Institutionaalisen
tunnustamisen
varmistaminen

• Aiesopimus FAO:n
kanssa: Kartoitus, 
koulutus, levitys.

• Vältetään
yrityskaappausta



Tarvitsemme tutkimusta
rakentaaksemme tietoa, jota
toimijat voivat käyttää



Verkkokoulutusta
URGENCI Hubilla



• Tarvitsemme transformatiivisia yhteiskunnallisia
liikkeitä ekologisten siirtymien toteuttamiseksi. 

• CSA tekee työnsä vastaamalla Living Lab, Do it
Yourself -logiikkaan sen sijaan, että se perustuisi
tarkkaan rajattuihin menetelmiin.

JOHTOPÄÄTÖS

Kiitos ystävällisestä huomiostanne!


