Maaseutupolitiikan neuvoston tavoitteet tulevalle hallituskaudelle:

Paikalliset tarpeet,
voimavarat ja mahdollisuudet
tunnistavaa politiikkaa

Maaseutu tulee ajatella uusiksi
ja sen monet mahdollisuudet tulee tunnistaa ja hyödyntää.
Maaseutu on yhteinen voimavaramme, jonka mahdollisuuksia
meillä ei ole varaa jättää käyttämättä. Erilaiset alueet ovat Suomen rikkaus:
suuri maaseutu, laaja saaristo, pienet keskukset ja kaupunkiseudut.
Ne tarvitsevat toinen toisiaan.
Monilla suomalaisilla on siteitä sekä maalla että kaupungissa.
Monet meistä liikkuvat työssä, arjessa ja vapaa-ajalla eri paikoissa entistä enemmän.
Maaseudullamme on runsaasti maailmanlaajuisesti niukkoja resursseja:
uusiutuvia luonnonvaroja, puhdasta ilmaa, vettä ja maaperää sekä ympäristöjä,
jotka tukevat terveyttä ja hyvinvointia koko maassa. Ne ovat samalla perusta Suomen kasvulle.
Tärkeää on, että luonnonvarojamme käytetään ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi.
Me kannustamme yhteiskuntavastuulliseen politiikkaan,
joka edistää kansalaisten aktiivisuutta, osallistumista ja yrittäjyyttä sekä
arjen sujuvuutta ja turvallisuutta maaseudulla.
Ote kansallisesta maaseutupoliittisesta julkilausumasta “Mahdollistetaan menestyvä maaseutu”.
Julkilausuma hyväksyttiin Maaseutuparlamentissa 3.9.2017.
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Maaseuduilla
asuu vakituisesti

1.6 miljoonaa
henkilöä

Asukkaista
60 % on tyytymättömiä
teiden kuntoon
98 % pitää yksityisautoilua
välttämättömänä
57 % käyttäisi julkista liikennettä,
jos palvelua olisi
50 % pitää tietoliikenneyhteyksiä
heikkoina

Maaseuduilla on

30 %

kaikista maamme
pk-yrityksistä

Yrityksistä
20 % arvioi valokuidun
vaikuttaneen yrityksen
perustamiseen.
24 % arvioi valokuidun
vaikuttaneen yrityksen
sijaintipaikan valintaan.

48:ssa kunnassa

on huippunopean
kiinteän laajakaistan
saatavuus alle 5 %

Lähteet: Maaseutukatsaus 2017, Maaseutukatsauksen kansalaiskyselyn yhteenvetoraportti 2017, VN selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2017 (Smart Countryside), A. Kurvinen, A. Jolkkonen, V. Lemponen 2018 (Työtä ja koulutusta maaseudulle-hanke).
Kuva: @maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.
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Elinvoimaista Suomea kehitetään kestävästi ja kokonaisuutena
Suomen tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että maaseutumme monimuotoisuus sekä alueiden ja kansalaisten eri
tarpeet, voimavarat ja mahdollisuudet tunnistetaan niin poliittisessa valmistelussa kuin itse päätöksenteossa. Taloudellisesti,
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä on parannettava kaikkialla, edistäen alueiden
yhdenvertaisuutta. Maaseudun aineellisia voimavaroja tulee hyödyntää kestävästi ja vahvistaen alueen ja paikan toimintaympäristöä sekä kunnioittaen toimijoita. Nuorten usko tulevaisuuteen on avainasemassa – heidän äänensä on kuultava myös
maaseutua koskevassa päätöksenteossa.
On suositeltavaa, että seuraavalla hallituskaudella päätetään:
• maaseutuvaikutusten arvioinnista sellaisissa uudistuksissa ja lainsäädäntöhankkeissa,
jotka vaikuttavat kansalaisten mahdollisuuksiin asua, elää, liikkua sekä yrittää maaseutualueilla.
• räätälöidyistä, eri väestöryhmien ja eri alueiden tarpeisiin, voimavaroihin ja toimintaympäristöihin vastaavista
kestävän kehityksen tavoitteita edistävistä toimenpiteistä ml. ilmastotoimenpiteistä.
• pitkäjänteisen tiepolitiikan ja yli hallituskauden ulottuvasta 1,5 Mrd. euron korjausvelkasuunnitelman jatkosta.
• tietoliikenneyhteyksien yleispalveluvelvoitteen nopeustason nostamisesta 100:an Mbit/s ja julkisten
digi-infrainvestointien pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatimisesta.
• monipuolisista maaseudun kehittämisen työkaluista seuraavalla EU-ohjelmakaudella kaikissa rahastoissa.
On toivottavaa, että päätöksentekijät
– tunnistavat maaseudun monimuotoisuuden ja sen mahdollisuudet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa
ja sen hallinnassa, bio- ja kiertotalouteen siirtymisessä sekä hyvinvoinnin edistämisessä.
– peräänkuuluttavat systemaattisesti arviota maaseutuvaikutuksista hallituksen esitysten valmistelussa.
– teettävät arviot toimintojen keskittämisen ja hajauttamisen hyödyistä ja haitoista ennen päätöksentekoa
sekä hakevat ratkaisuja niissä mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin.

Suomalaisista

2.2 miljoonaa

asuu säännöllisesti
vapaa-ajallaan
maaseudulla...

...monipaikkaisuus
liittyy useamman
suomalaisen elämään
työn, omistuksen ja
harrastusten kautta.

Suomen pinta-alasta

52 %

on kausittaisesti
kasvavaa
aluetta*
Lähteet: K. Pitkänen, A. Strandell 2018 (MUA 2-3/2018, vol. 25 Maaseutuja tulevaisuudessa),
* Työvoiman alueellinen liikkuvuus ja monipaikkaisuus VN-teas-hankkeen politiikkadialogin policy brief 1 (11.1.2019) / Hilkka Vihinen, Luke. Kuva: @husbean
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Elinvoimaista Suomea kehitetään paikkaperustaisesti
On välttämätöntä, että maaseudun monimuotoisuus tunnistetaan niin poliittisessa valmistelussa kuin itse päätöksenteossa.
Eri alueiden ja eri väestöryhmien tarpeisiin vastaavia rohkeita räätälöityjä ratkaisuja on selvitettävä ja toimeenpantava,
jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Maaseudun alemman tason paikalliskeskusten (kirkonkylät) tulevaisuus on nostettava
maaseutupolitiikan agendalle. Vahvistetaan maaseutu-kaupunki vuorovaikutusta.
On suositeltavaa, että seuraavalla hallituskaudella päätetään:
• paikkaperustaisen kehittämisen ja -politiikan toteuttamisesta Suomessa ja sen nostamisesta aluepolitiikan
strategiseksi päämääräksi.
• paikkaperustaisesti räätälöityjen politiikka-, vero- ja tuki- sekä koulutus- ja palveluratkaisujen
selvittämisestä (esim. valtionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä) ja toimeenpanosta.
• paikkaperustaista politiikkaa tukevan seurantatiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä monipaikkaisuus huomioiden.
On toivottavaa, että päätöksentekijät
– tuovat maaseutunäkökulmaa keskusteluun, jotta eri paikkojen lähtökohdat tulee huomioiduksi päätöksissä.
– peränkuuluttavat paikkaperustaista politiikkaa tukevaa paikkatietopohjaista seurantatietoa.
– tunnistavat, että kaupunki- ja maaseutupolitiikka kohtaavat erityisesti maakuntien ns. kakkos- ja kolmoskaupungeissa
ja kirkonkylissä, eikä niitä voi kehittää ilman ymmärrystä maaseudun ja kaupunkien riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteista.

Suomessa
on noin
4 200 kylää.

Kyselyn*
mukaan noin
40:ssä kunnassa
on käytössä
kumppanuuspöytä tmv.

Vapaaehtoistyöhön
sijoitettu 1 euro tuottaa
runsaat 6 euroa
työtuntia kohti
laskettuna.
Lähteet: J. Laasanen 2011 / Ruralia-instituutti Raportteja 70, * Kuntaliiton kysely 2017 / P. Kurikka, Maaseutukatsaus 2017. Kuva: @maaseutuverkosto, Contum Oy)
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Elinvoimaista Suomea kehitetään kansalaistoimintaa
vahvistamalla
Kansalaisten osallistuminen yhteisen hyvän tekemiseen lisää sekä ihmisen itsensä että yhteisön hyvinvointia.
Aktiivinen kansalais- ja järjestötoiminta on toimivan yhteiskunnan perusta. Se tuottaa sosiaalista pääomaa ja on myös
taloudellisesti arvokas. Maaseudulla kansalais-, järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tuottavat monia palveluja. Toimintaa on
vahvistettava ja sen toimijoita on osallistettava julkisissa päätöksentekoprosesseissa, tasa-arvoisina kumppaneina julkisen
hallinnon ja elinkeinoelämän rinnalla.
On suositeltavaa, että seuraavalla hallituskaudella päätetään:
• kansallisen tason verkoston perustamisesta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuuden
edistämiseksi käytännössä.
• toimista, joilla vahvistetaan kansalaisten osallisuutta julkisessa palvelujärjestelmässä.
• toimista, joilla turvataan maaseutualueilla tärkeiden toimijoiden, pienten paikallisten yritysten ja järjestöjen,
toimintaedellytykset sote-palvelujen tuottajina.
• kansalaistoiminnan toimintaedellytysten parantamisesta sujuvoittamalla edelleen lupamenettelyjä.
• yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen edistämisestä koko maassa ja kaikissa EU-rahastoissa.
On toivottavaa, että päätöksentekijät
– edistävät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.
– peräänkuuluttavat ja edistävät asiakaslähtöisyyttä julkisissa palveluissa.

Kymmenen vuoden sisällä

50 000

yritystä koskee
ikääntymisestä johtuva
omistajanvaihdos.

Yrityksistä
30 %:lla on suuria vaikeuksia
osaavan työvoiman saatavuudessa

Työikäisistä miehistä
ydin- ja harvaan asutulla
maaseudulla
30 % on peruskoulutuksen
varassa.

Arvioidaan
että yhteiskunnallisia
yrityksiä on maaseudulla

tuhansia.

Ulkomaalaisten
työntekijöiden oleskelulupahakemuksen käsittelyaika on
4-8 kk alueesta riippuen.
He työllistyvät maaseudulla
paremmin kuin kaupungeissa.
Työttömiä työvoimasta on
+/- 20 % vrt. 27 %.

Lähteet: Maaseutukatsaus 2017, EK:n yrityskysely 2018, Migri 2018, Ruralia-instituutti raportteja 176 (2018), Idekoop-selvitys 2010, Kuva: @maaseutuverkosto, Lietso Oy)

Alle
40 %:ssa
maaseutukunnista on
ammatillisen koulutuksen
oppilaitospaikka.
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Elinvoimaista Suomea kehitetään kansalaisten
osaamista ja yrittäjyyttä vahvistamalla
Kansalaisten osaamisen ja yrittäjyyden kehittämiseen on panostettava kaikkialla Suomessa, sekä lähellä ihmisiä että
digitaalisesti paikkariippumattomasti. Maaseudun koulutettujen ja diginatiivien nuorten yrittäjyyshalukkuus on uuden
yritystoiminnan synnyttämisen ja omistajanvaihdosten keskiössä.
On suositeltavaa, että seuraavalla hallituskaudella päätetään:
• osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien turvaamisesta maaseutualueilla aloittamalla
valtakunnallinen nk. Alueellinen osaamiskeskus-kokeilu, joiden puitteissa eri koulutusalojen ja -asteiden
(kansalaisopisto, amk, ylempi amk, yliopisto) opetuksen saavutettavuutta parannetaan lähi- ja etäpedagogiikan
menetelmin.
• panostuksista pk-yritysten innovaatiotoiminnan, digivalmiuksien, kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen sekä
yritystoiminnan sujuvoittamisesta edelleen.
• yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen sekä osuuskuntiin liittyvän lainsäädännön nykyaikaistamisesta.
• pk-yrityksille soveltuvien julkisten hankintojen menettelytapojen ohjeistuksesta.
• ulkomaisen työvoiman saatavuuden parantamisesta myös maaseutualueilla saatavuusharkintaa joustavoittamalla,
lupakäytäntöjä sujuvoittamalla ja käsittelyaikoja lyhentämällä.
On toivottavaa, että päätöksentekijät
– peräänkuuluttavat seurantatietoa koulutusalan uudistuksista maaseutunäkökulmasta ja vaativat
korjausliikkeitä ongelmien ratkomiseksi.
– tunnistavat osaavan työvoiman saatavuuden haasteet maaseudulla.
– tunnistavat paikallistalouden ja aluetalouden kehittymisen merkityksen kansantaloudelle.

Lisää tietoa ja artikkeleita:

Maaseutupolitiikka.fi/eduskuntavaalit
Uusimmat päivitykset kanavilla:

@RuralPolicyFIN (twitter)
@maaseutupolitiikka (facebook)
Seuraa maaseutupoliittista keskustelua ja osallistu siihen:

#maapuhuu #maaseutupolitiikka

