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Vuosikertomus

Maaseutu tulee ajatella uusiksi
ja sen monet mahdollisuudet
tunnistaa ja hyödyntää
kestävällä tavalla
Pääsihteerin terveiset

“Suomalainen maaseutu tulee ajatella uusiksi
ja sen monet mahdollisuudet tunnistaa ja
hyödyntää kestävällä tavalla”. Tämä Maaseutuparlamentissa 3.9.2017 julkistetun Mahdollistetaan menestyvä maaseutu julkilausuman
keskeinen sanoma vaatii ponnistuksia meiltä
kaikilta. Julkilausuman tavoitteiden edistäminen edellyttää paikkaperustaista kehittämistä ja politiikkaa sekä entistä tiiviimpää
yhteistoimintaa yli hallinto- ja sektorirajojen.
Maaseutuparlamentti 2017 oli maaseutupolitiikan vuoden kohokohta. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisena
tapahtumana, ja se oli osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Laajasta yhteistyöharjoituksesta
selvittiin kunnialla, ja tapahtuma lunasti sille
asetetut tavoitteet. Se loi tilan korkeatasoiselle
maaseutukeskustelulle, innovoinnille ja laajalle
verkostoitumiselle.
Maaseutupolitiikan
neuvoston
MANEn
puheenjohtaja vaihtui keväällä hallituksen
ministerivaihdosten yhteydessä. Uudeksi
puheenjohtajaksi tuli maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja varapuheenjohtajaksi
työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä. Vaihdos ei aiheuttanut muutoksia neuvoston linjauksiin.
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Merkittäviä muutoksia tapahtui sen sijaan
maaseutupolitiikan temaattisessa työssä,
kun seitsemän teemaverkoston toiminta
päättyi. Muutosten taustalla oli verkostojen

arviointi ja syksyn 2016 kehittämistyöryhmän
ehdotukset uusiksi verkostotyön painopisteiksi.
Uusia verkostoja haettiin avoimen hankehaun kautta alkuvuonna 2017. Rahoituspääätökset tehtiin ensimmäistä kertaa kolmeksi vuodeksi budjettiehdoin. Viisi uutta
verkostoa aloitti toimintansa osittain vanhalta
ja osittain uudelta pohjalta. Uusilla verkostoilla on entistä tärkeämpi rooli MANEn tehtävien
toteuttamisessa yhdessä sihteeristön kanssa.
Vuoden aikana edistettiin Maaseutupolitiikan
kokonaisohjelman 2014–2020 toimenpiteitä. Neuvoston ja sihteeristön kokouksissa
käsiteltiin muun muassa seuraavia teemoja:
valinnanvapaus sote-uudistuksessa, toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa,
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus,
maaseudun digitalisaatio ja sen edistäminen,
järjestöjen rooli uudessa sote-mallissa, turvallisuuden tilanne harvaan asutulla maaseudulla sekä maaseudun nykytila Maaseutukatsauksen 2017 havaintojen kautta.
Sihteeristö valmisteli yhdessä verkostojen
kanssa kevään maaseutupoliittiset kuntavaaliteemat. Kuntavaaleissa peräänkuulutettiin
rohkeutta nähdä oman kunnan maaseutualueiden mahdollisuudet. Painopisteet lähetettiin
puoluetoimistojen kautta vaaliehdokkaille ja
julkistettiin Maaseutupolitiikka.fi-sivuilla.

Syksyllä uudet verkostot järjestivät jo perinteeksi muodostuneen kansanedustajille ja
heidän avustajilleen suunnatun Puurobaarin.
Drop-in-tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä kansanedustajaa. Tilaisuus antoi osallistujille mahdollisuuden keskustella maaseutupolitiikan erityisasiantuntijoiden kanssa
tärkeistä, ajankohtaisista maaseutupoliittisista kysymyksistä rennossa ilmapiirissä.
Mainittakoon myös, että valtioneuvosto
asetti lokakuussa Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän ajalle
1.11.2017–30.9.2019. Tavoitteena on, että parlamentaarinen työryhmä esittää konkreettisia
poliittisia toimenpiteitä MANEn hyväksymän
Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian 2017–2020 pohjalta.
Viestinnässä nostettiin vuoden aikana esille
maaseudun mahdollisuuksia, joka oli keskeinen teema Maaseutuparlamentissa. Tapahtuma järjestetään MANEn päätöksen mukaan
jälleen lokakuussa 2020. Pidetään maaseudun
mahdollisuudet hyvin esillä ja edistetään julkilausuman tavoitteita – yhdessä.

Christell Åström
Maaseutupolitiikan neuvoston
pääsihteeri
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Kirjoittajat:
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Hanna-Mari Kuhmonen sekä
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Vuosikertomuksen kuvat:
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Hanna-Mari Kuhmonen, Meri Kiikkala,
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Maaseutupolitiikan neuvoston
agendalla vuonna 2017
Maaseutupolitiikan neuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Puheenjohtajuus
vaihtui loppukeväällä, kun ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) siirtyi asunto-, energia- ja
ympäristöministeriksi, ja maa- ja metsätalousministeriksi nousi Jari Leppä (kesk.).
Puheenjohtajavaihdos ei aiheuttanut muutoksia neuvoston toimintaan.
Alla koonti teemoista, joita käsiteltiin neuvoston kokouksista.
21.3. Valinnanvapaus sote-uudistuksessa
(26 jäsentä paikalla)
Lääkintöneuvos Tuija Kumpulainen (STM)
antoi neuvostolle sote-uudistuksen tilannekatsauksen valinnanvapauteen liittyvistä kysymyksistä asiakkaan, palvelujärjestäjän ja -tuottajan näkökulmista. Kumpulainen totesi,
että maakuntakierroksella esiin nousevat erilaiset näkökulmat ovat hyödyksi uudistuksen
valmistelulle. Kumpulainen korosti maakunnan järjestämistehtävän kokonaisuuden tärkeyttä.
Erityisasiantuntja Mari Kattilakoski (UEF)
painotti kommenttipuheenvuorossaan palvelujen kehittämistä ja valinnanvapauden lisäämistä palvelujen saavutettavuus ja lähipalveluperiaatteiden toteutuminen huomioiden.
Keskustelussa korostettiin palvelustrategioiden, -setelien ja -valikoimien merkitystä palvelumarkkinoiden ja yrittäjyyden vahvistamisessa ja kehittymisessä maaseudulla. Painotettiin myös kumppanuuden merkitystä. Esitettiin, että monipalvelukeskuspilotteja tulisi
saada liikkeelle mahdollisimman pian.

31.5. Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet (25 jäsentä paikalla)
Neuvosto kuuli ja keskusteli ToKaSu-hankkeen tuloksista, joita esittelivät Ville Helminen (SYKE) ja Valtteri Laasonen (MDI).
Helminen kertoi monipaikkaisuuden lisääntyneen ja asiointi- ja työmatkojen pidentyneen.
Laasonen totesi, että eri alueilla näkyy orastavaa mosaiikkimaista kasvua, eikä kasvu-

vyöhyke ole välttämättä merkittävä tekijä
elinvoimaisuuden kannalta. Hankkeen tulokset osoittavat, että vahvoista hallinnollisista
rajoista on päästävä eroon: valtion, maakuntien
ja kuntien on tunnistettava neuvotteluvälit
siinä, miten toiminnalliset alueet vaikuttavat
alueelliseen vuorovaikutukseen. Keskustelussa todettiin, että “Mökki-Suomi” muodostaa
oman tasonsa, jota tulee katsoa päällekkäin
toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kanssa. Todettiin myös, että raide- ja moottoritieliikenne ei tällä hetkellä tue alueiden
välistä liikkumista. Tämän mahdollistamista
painotettiin hankkeen puolelta.
Neuvosto päätti asettaa yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmän yhdessä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän kanssa. Kokouksessa käsiteltiin myös maaseutupoliittisen julkilausuman luonnos ja maaseutupolitiikan uudet verkostohankkeet esittäytyivät.

24.10. Maaseudun digitalisaation edistäminen
(16 jäsentä paikalla)
Hallitusneuvos Laura Eiro (LVM) esitti neuvostolle periaatepäätöksen maaseudun digitalisaation edistämiseksi valmistelutilanteen. Eiro
kertoi, että periaatepäätös tulee olemaan hallituksen keskeinen työkalu Älykäs maaseutu
-hankkeen edistämisessä ja korosti, että tietoliikenneyhteydet tulee olla tietoturvallisia ja
kohtuuhintaisia.
Kehittämisasiantuntija Veli-Matti Karppinen
(HAMA-verkosto) painotti kommenttipuheenvuorossaan infran ja siitä saatavien hyötyjen
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rinnakkaista rakentamista. Hän korosti työ- ja
toimintakulttuurin muutoksen tarvetta ja palveluntuottajien ja kansalaisten osallistamista.
Keskustelussa korostui kiinteiden yhteyksien
heikko alueellinen saatavuus. Nostettiin esille
Ruotsissa saatuja tutkimustuloksia julkisten
valokuituinvestointien kannattavuudesta ja
vaikutuksista. Todettiin tuoreiden tutkimustulosten osoittavan valokuidun pienentävän
yritysten nk. sijaintihaittaa Suomessa.
Korostettiin maaseudun yrittäjien koulutuksen ja osaamisen lisäämisen tärkeyttä Älykäs
maaseutu -kokonaisuudessa.

13.12. Järjestöjen rooli uudessa sotessa ja
turvallisuus harvaan asutuilla alueilla
(27 jäsentä paikalla)
Vuoden viimeisessä kokouksessa kuultiin
pääsihteerin Vertti Kiukaan (SOSTE) puheenvuoron järjestöjen roolista sote- sekä hytepalvelujen tuottamisessa. Hän kertoi alalla
tapahtuneista muutoksista: Moni jäsenjärjestö
on purkanut organisaatiostaan välitason.
Kiukas totesi, että muutokset herättävät kysymyksiä siitä, ketkä toimivat keskustelukumppaneina uusien maakuntien kanssa ja
painotti, että uudistuksessa on välttämätöntä
osallistaa järjestöjä, joiden ääni kumuloituu
jäsenten arjesta. Kiukas peräänkuulutti kuntajärjestö-kumppanuuden syventämistä.
Keskustelussa painotettiin tarvetta perustaa
maakunnallisia järjestöpuolen neuvottelukuntia. Esimerkkeinä mainittiin Pohjois-Karjalan
ja Lapin mallit. Todettiin, että tämä vaatii niin
julkisen sektorin kuin järjestökentän aktivointia.
MANE kuuli kokouksessa myös tutkija
Heikki Laurikaisen (SPEK) esityksen SPEKin
ja HARVATURVA-verkoston päivittämästä
sisäministeriön Turvallisuutta Harvassa raportista. Laurikainen kertoi, että harvaan asutun maaseudun asukkaiden huolet ovat pysyneet samoina, ja liittyvät etenkin infrastruktuuriin (tiestö, sähkö, tietoliikenneverkot) ja turvallisuuspalveluiden saatavuuteen.
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Sopimuspalokuntien toiminnasta Laurikainen
totesi, ettei korvauspolitiikka vastaa puoliammatillisen työn kuormittavuutta, mikä vaikuttaa vapaaehtoistoiminnan kiinnostavuuteen
negatiivisesti. Laurikainen kysyi, kuuluvatko
harvaan asutun maaseudun turvallisuuteen
liittyvät kysymykset ja huoli kansallisissa
poliittisissa neuvotteluissa ja korosti, että
turvallisuusasioita tulee pohtia yhdenvertaisuusnäkökulmasta: Missä menee raja ja kuinka paljon kauemmin saa kestää ennen kuin
pelastuspalvelu on paikalla ja käytettävissä
hama-alueella?
Keskustelussa todettiin huolenaiheiden olevan
samat niin luonnonvara-aloilla kuin myös yrittäjien keskuudessa. Tiestö, sähkö, tietoliikenneverkon varmuus ja poliisipalvelujen saatavuus huolettaa laajasti. Peräänkuulutettiin
suosituksia esimerkiksi yhteistyön kehittämiseen ja innovaatioihin liittyen: Miten ja millä
tavalla paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti tulisi tarttua ongelmiin?
Kokouksessa hyväksyttiin MANEn toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja päätettiin Maaseutuparlamentti -tapahtuman jatkosta: Maaseutuparlamentti järjestetään jälleen lokakuussa
2020.

Maaseutupolitiikan
sihteeristön vuosi
Sihteeristö kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2017 aikana.
Sihteeristö valmisteli neuvoston kokouksiin tulevat asiat ja otti vuoden aikana kantaa
Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen, sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin julkisiin ruokapalveluihin ja aluetalouteen sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauteen.

Vuoden 2017 aikana sihteeristön kokouksissa hyödynnettin yhä enemmän etäyhteyksiä
sekä kokeiltiin digitaalisten alustojen hyödyntämistä työn sujuvoittamiseksi.

15.5. Agendalla oli vuoden 2018 hankehaku ja
sen teemoitus, MANEn toimintasuunnitelma
sekä maaseutupolitiikan verkostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2018.

Yhteenveto sihteeristön kokouksista

19.9. Vuoden 2018 hankehaun teeman sekä
MANEn ja verkostojen toimintasuunnitelmien
käsittely jatkuivat.

9.2. Käsiteltiin vuoden 2017 hankehaun tilanne sekä sihteeristön muuttuvaa roolia. Keskusteltiin maaseutupoliittisen julkilausuman
valmistelusta. Vuoden 2016 Kumppanuustyön
tuloksia esitteli pääsihteeri. Esitettiin erityisasiantuntija Ritva Pihlajan laatimat kumppanuustyön politiikkasuositukset.
10.3. Agendalla oli sihteeristön oma rooli
verkostohankkeiden ohjausryhmänä. Kokouksessa käsiteltiin maaseutupoliittisen julkilausuman valmistelua. Käsiteltiin myös
yhteisölähtöisen paikallisen kehittämistyöryhmän asettamista. Kuultiin tilannekatsaus
yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta.
10.4. Käsiteltiin sihteeristön lausunto EU:n
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta
(CAP-uudistus). Esiteltiin vuoden 2017 momentilta (30.10.63) sekä Makera-varoista rahoitetut
uudet valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeet mukaan lukien verkostot.
Paikalla olevien verkostojen erityisasiantuntijat esittelivät uusien verkostojen toimintasuunnitelmat lyhyesti.
Agendalla oli myös Maaseutuparlamentti 2017
ja maaseutupoliittisen julkilausuman valmistelu.

Käytiin läpi Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtuman toteutus ja jälkityö sekä -viestintä.
Todettiin, että tapahtuma oli onnistunut.
12.10. Kuultiin Älykäs maaseutu -periaatepäätöksen valmistelutilanteesta. Päätettiin
esittää asia MANElle lausuttavaksi.
Vuoden 2018 hanketeemaksi päätettiin ”nuoret
maaseudulla” ja erityiseksi painopisteeksi valittiin ”nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen”.
1.12. Päätettiin sihteeristön näkökanta asiakkaan valinnanvapaudesta uudessa sotemallissa. Todettiin, että sihteeristö ottaa
lausunnossaan kantaa valinnanvapauteen
osana sote-uudistusta. Hyväksyttiin yhteinen
lausunto lisäyksillä. Keskustelussa painotettiin
maaseudun julkisen henkilöliikenteen kehittämisen tarvetta sote-yhteydessä. Korostettiin
valinnanvapauteen liittyvien palvelumarkkinoiden syntymisen tarvetta ja haastetta maaseudulla.
Kokouksessa täydennettiin hankeryhmän
kokoonpanoa.
Käsiteltiin
ja
hyväksyttiin verkostojen toimintasuunnitelmat sekä
maaseutupolitiikan viestintäsuunnitelma.
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Maaseutupolitiikan neuvoston
asettamat työryhmät

Hankeryhmä
MANE asetti vuodelle 2017 kaksi eri hankeryhmää vuoden 2017 sekä vuoden 2018 hakukierroksia varten.
Hankeryhmän tehtävänä on tehdä saapuneiden hakemusten perusteella rahoitusesitykset
maaseudun kehittämisen momentilta 30.10.63
sekä Makerasta rahoitettavista valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeista maa- ja metsätalousministeriölle.
Hankeryhmän tehtävänä on myös kehittää
hanketoiminnan menettelytapoja sekä yhteensovittaa maaseutupolitiikan tutkimus- ja
hankerahoitusta muuhun valtakunnalliseen
hanketoimintaan.
Hankeryhmä vuoden 2017 hakua varten. Toimikausi oli 1.1.2017–30.6.2017.
Christell Åström, pj, MMM / MANE
Antonia Husberg siht., MMM / MANE
Ralf Ekebom, STM
Jussi Halttunen, ARENE ry
Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus
Hanna-Mari Kuhmonen, vpj. TEM / MANE
Kaisu Kumpulainen, MUA ry
Marko Mäki-Hakola, MTK ry
Anne-Mari Välikangas, VM
Hankeryhmä vuoden 2018 hankehakua varten.
Toimikausi on 1.12.2017–31.12.2018.
Christell Åström, pj. MMM / MANE
Antonia Husberg, MMM, siht.
Merja Hilpinen, OKM
Patrik Lindfors, Suomen 4H-liitto
Ilkka Luoto, Vaasan yliopisto
Aischa Manai, Suomen Yrittäjät
Janne Savolainen, TEM
Marianne Selkäinaho, vpj. MMM

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen
(YPK) työryhmä
Maaseutupolitiikan neuvosto hyväksyi työryhmän asettamisen 31.5.2017. Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä hyväksyi asettamisen 25.9.2017. Työryhmän tarkoitus on edistää ja kehittää kumppanuuteen ja omaehtoisuuteen perustuvia kansalaistoimijalähtöisiä
toimintatapoja kaikilla alueilla ja eri EUrahastoissa sekä selvittää yhteisölähtöisen
paikallisen kehittämisen vahvistamisen mahdollisuuksia tulevalla EU-ohjelmakaudella.
Työryhmän toimikausi on vuoden 2020 loppuun.
Johanna Osenius, pj. Kaupunkipolitiikan
yhteistyöryhmä / TEM
Christell Åström, pj. MANE / MMM
Laura Jänis, siht. MMM / Maaseuturahasto
Heli Walls, siht. Suomen Kylätoiminta ry
Kauko Aronen, Kuntaliitto
Ralf Ekebom, STM
Merja Hilpinen, OKM
Mari Immonen, suuret kaupungit / Espoo
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry
Jarkko Malmberg, seutukaupungit /
Sastamala
Juha-Matti Markkola, maaseutuverkosto
Tuomas Metsäniemi, maaseutuverkosto /
EMKR
Antti Pitkänen, Hämeen ELY-keskus /
Maaseuturahasto
Päivi Pylkkänen, Maaseudun uusi aika /
Ruralia-instituutti
Petri Rinne, Suomen Kylätoiminta ry / Leader
Joutsenten Reitti ry
Kimmo Riusala, Pohjanmaan liitto
Merja Rossi, Hämeen ELY-keskus / ESR
Tuula Salo, Suomen Kotiseutuliitto ry
Kari Saulamo, MMM / EMKR
Marjo Tolvanen, Sepra ry / Euroopan
Leader-järjestö ELARD
Pirjo Tulikukka, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Valtakunnallisten maaseudun
tutkimus- ja kehittämishankeiden
hakukierrokset 2017

Kehittämishankkeita
haettiin
seuraaviin
teemoihin: järjestöjen roolin kehittäminen
osana hallinnon muutosprosesseja ja uudet
joustavat yritysmuodot maaseudun palvelujen
järjestämisessä.

Vuoden 2017 aikana avattiin poikkeuksellisesti kaksi valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakukierrosta.
Vuoden 2017 haku siirtyi syksystä 2016 alkuvuoteen 2017 ja vuoden 2018 haku julkistettiin
tavanomaisesti syksyllä 2017. Vuoden aikana MANEn hankeryhmän kokoonpano myös
muuttui.

Tutkimus- ja kehittämishankehakemuksia
saapui määräaikaan mennessä 21 kappaletta
ja verkostohankehakemuksia saapui kahdeksan (8) kappaletta. Avustusta haettiin momentilta noin 612 000 euroa, käytettävissä oli noin
400 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) varoja haettiin noin 2,4
miljoonaa euroa ja käytettävissä oli noin 0,5
miljoonaa euroa.

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeiden rahoitus julkaistettiin
haettavaksi maa- ja metsätalousministeriön
MMM.fi ja Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla.

Ensimmäinen hakukierros:
Konkreettisia ratkaisumalleja
maakunta- ja sote-uudistuksessa
Vuoden ensimmäinen hakukierros järjestettiin 9.1.–20.2.2017. Hakukuulutus julkistettiin
20.12.2016.
Uusia maaseutupoliittisia verkostohankkeita
haettiin seuraaviin teemoihin: harvaan asutut
alueet, osaaminen ja työllisyys, kansalaistoiminta ja hyvinvointi, elinvoimainen toimintaympäristö sekä ruotsinkielinen toiminta.
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemana
oli “konkreettiset ratkaisumallit ja toimintatavat maakunta- ja soteuudistuksessa maaseudun palvelujen järjestämisessä, yrittäjyyden edistämisessä, osallisuudessa tai maaseututiedon keräämisessä”. Läpileikkaavina
teemoina oli paikkaperustaisuus, älykäs erikoistuminen, maaseutuvaikutusten arviointi
(MVA) ja kumppanuus.
Tutkimushankkeita haettiin etenkin seuraaviin teemoihin: ihmisten monipaikkaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä, maakuntauudistus ja maaseutuvaikutusten arviointi (MVA), maaseutuyhteisöjen muutoskestävyys (resilienssi) ja
uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Maaseutupolitiikan verkostohankkeita rahoitettiin budjettiehdoin vuosille 2017–2019
viisi (5) kappaletta ja valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita rahoitettiin kuusi (6) kappaletta.

Toinen hakukierros: Nuoriso
Syksyn hakukierroksen teemana oli nuoriso ja erityisenä painopisteenä “nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen maaseudulla”.
Tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten opiskelua ja työllistymistä tukevista mahdollisuuksista sekä poluista yrittäjyyteen maaseudulla.
Hankehaku avattiin 18.10. ja suljettiin 18.12.
Määräaikaan mennessä hankehakemuksia oli
jätetty 14 kappaletta. Avustusta haettiin yhteensä n. 2,17 miljoonaa euroa. Käytettävissä
oli noin 0,5 miljoonaa euroa Makeran vuoden
2018 vahvistetun käyttösuunnitelman mukaan.

Listaus vuonna 2017
käynnissä olevista
ja päättyneistä
hankkeista liitteenä
sivulla 35
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Temaattinen työ
–uudet verkostot aloittivat
toimintansa
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Maaseutupolitiikan temaatisen työn saralla
tapahtui suuria muutoksia vuonna 2017. Taustalla oli syksyllä 2016 toteutettu verkostojen
arviointi. Arvioinnin pohjalta MANEn asettama kehittämistyöryhmä laati ehdotuksen uusista verkostojen painopisteistä. MANE päätti
uusista painopisteistä vuoden 2016 viimeisessä
kokouksessa. Päätöksen myötä painoisteisiin haettiin uusia verkostoja vuoden 2017 ensimmäisen
valtakunnallisten
maaseudun
tutkimus- ja kehittämishankehaun kautta.
Hakemuksia saapui määrä aikaan mennessä
kahdeksan (8) kappaletta.

verkosto (OK-Opintokeskus), Maaseudun infra
-verkosto (Vaasan yliopisto/Levón-instituutti), Elinkeinot ja osaamisverkosto (Turun yliopisto/Brahea ja HY/Ruralia-instituutti) sekä
Identitetsbaserat nätverk (SFV).

Alkuvuonna 2017 toimivat edelleen vuonna
2014 asetetut temaattiset verkostot: Harvaan
asutun maaseudun verkosto (Kamk Oy, Ekosysteemipalvelut -verkosto (SYKE ja Tapio),
Elämänlaatuverkosto (OKM ja UEF/Karjalan
tutkimuslaitos), Kansalaistoimnnan politiikka-

Päätökset vuosien 2017–2019 maaseutupolitiikan verkostohankkeista tehtiin maa- ja
metsätalousministeriössä MANEn asettaman
hankeryhmän esittämänä keväällä 2017.
Verkostojen rahoituspäätökset tehtiin ensi kertaa kolmeksi vuodeksi budjettiehdolla.

Yllä mainittujen verkostojen työ päättyi tammikuun tai viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Temaattinen työ
ja toiminta jatkui osittain uusin painotuksin
uusissa verkostoissa. Uusille verkostoille asetettiin nyt myös entistä tärkeämpi rooli
maaseutupolitiikan tavoitteiden edistämisessä.

Elinvoimainen toimintaympäristö (INFRA)- verkosto
INRFA-verkoston kotipesä on Suomen Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat yksikössä, jossa
on vahvaa infrastruktuuriin, arjen turvallisuuteen ja biotalouteen liittyvää asiantuntijuutta.
Verkostolla on viisi tehtäväkokonaisuutta sekä
kaksi läpileikkaavaa teemaa. Tehtävänä on
maaseutualueiden toimintaympäristöön liittyvien edellytysten varmistaminen liittyen
mm. infrastruktuuriin (tiestö, tietoliikenneverkko, vesi- ja jätehuolto, sähköjakeluverkko),
liikenneverkkoon, maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi verkosto käsittelee ja edistää
maaseudun arjen turvallisuuskysymyksiä sekä
luonnon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön
liittyviä kysymyksiä.
Asioita käsitellään paikallisen tason, kylä- ja
kuntatason, toimintaympäristön sekä laajemmin seutu- ja maakuntatason toimintaympäristön näkökulmasta, riippuen mistä toiminnoista, palveluista tai politiikkavaikuttamisesta on kyse.
Verkostohankkeen strategisina painopisteinä
on tunnistaa maaseudun elinvoimaisen toimintaympäristön tekijät ja niihin vaikuttavat muutokset ja pyrkiä etsimään ja viemään
eteenpäin tarvittavia ratkaisuja ja varmistaa
tulevaisuuden kunnan ja maakunnat roolit
maaseudun toimintaympäristön varmistajana.
Toiminnan lähtökohtana on alueiden erilaistuminen ja paikkaperustainen kehittäminen.

Vuoden 2017 tavoitteet ja toiminta
Vuodelle 2017 asetettiin seuraavat tavoitteet:
verkostotoiminnan kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen, maaseutupoliittisen
työn ja edunvalvonnan vahvistuminen sekä
maaseudun kehittyminen elinvoimaisena toimintaympäristönä. Tässä tavoitteena erityisesti maaseudun aktiivinen edunvalvonta soteja maakuntauudistuksessa, maaseututiedon
lisääminen teemakohtaisilla selvityksillä sekä

maaseutuvaikutusten
hyödyntäminen.

arvioinnin

työkalun

Verkoston toiminta käynnistettiin verkostokoordinaattorin rekrytoinnilla. Heikki Konsala toimi verkostokoordinaattorina ajalla
15.8.2017–23.11.2017.
Vuoden aikana uuden laaja-alaisen verkoston
toimintaa käynnistettiin hakemalla asiantuntemusta eri teemoista. Toimintamuotoa haettiin palavereissa, joissa keskusteltiin kunkin
teeman osalta verkoston toiminnasta sekä selvitys- ja kehittämistarpeista. Verkoston kokoonpanossa haluttiin varmistaa riittävä, eri alojen
asiantuntijuus. Verkoston jäseniksi kutsuttiin
seuraavat organisaatiot:
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry
Suomen vesilaitosyhdistys
Suomen tieyhdistys ry
Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK)
Maatalous tuottajien keskusliitto (MTK)
Suomen Metsäkeskus
Laajakaistaverkosto/P-K liitto
Viestintävirasto
Liikennevirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Kuntajohtajat (5 hlöä nimetty 2018)
Rahoittajan edustajana verkostoon kuuluu
Heli Walls, Suomen Kylät ry
Maaseutuparlamentissa 2.9.2017 verkosto
järjesti kaksiosaisen seminaarin ”Digitalisaatio
maaseudulla nyt ja tulevaisuudessa - tarpeet,
potentiaali ja toteuttaminen” yhteistyössä
Suomen metsäkeskuksen, Suomen Tieyhdistys
ry:n ja liikenne- ja viestintäministeriön Digiroad -hankkeen kanssa. Seminaarissa tarkasteltiin maaseudun infrastruktuuria tiestön
ja laajakaistarakentamiseen liittyvien kysymysten kautta. Pääpuhujana oli tutkija Marco
Forzati (RISE ICT, Ruotsi). Lisäksi seminaariin
osallistui puheenvuoroillaan Seutuverkko ry,
Finnet Oy ja Tieyhdistys ry.
Kuntamarkkinoilla verkostolla oli kaksi seminaaria. “Arjen turvaa ja tasavertaista kumppanuutta elinvoimasopimuksella!” -seminaarissa 13.9.2017 oli mukana Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke sekä esi11

merkki Elinvoimasopimusprosessista Utajärven
kunnassa. “Liikenneverkot osana maaseudun
elinvoimaa” -seminaarissa 14.9.2017 keskusteltiin MTK:n alustamana maaseudun toimivasta infrasta luonnonvarojen kestävän käytön
näkökulmasta sekä Suomen tieyhdistyksen
alustamana yksityistieasioiden ajankohtaisista
haasteista.
Verkosto osallistui Puurobaarin järjestelyihin
9.11.2017. Keskusteluissa nostettiin esille, miten maaseudulla saadaan yhteydet ja tekniikka
digitalisaation hyödyt mahdollistavaan kuntoon.
Maaseutuvaikutusten
arvioinnin
(MVA)
hyödyntämistä ja edistämistä toteutettiin
yhteistyössä Maaseutuvaikutusten arviointi
työkaluna maakuntauudistuksessa -hankkeen
kanssa ja erityisesti Kainuun ja Pirkanmaan
pilottialueiden kanssa.
Verkosto
kokosi selvitystarpeita ja kehittämisideoita em. tilaisuuksissa ja teemapalavereissa sekä haastattelemalla kunkin teeman
asiantuntijoita ja tulevia verkoston jäseniä.
Muun muassa seuraavia aiheita nousi esille: MRL:n muutokseen liittyviä selvitystarpeita, liikennepalvelulain uudistumisen arviointi (MVA) sekä laajakaistaan liittyvien sosioekonomisten vaikutusten selvittäminen.
Verkosto pääsi Kuntaliiton videostriimauspilottiin. Syksyn aikana suunniteltiin vuoden
2018 Webcast-lähetyksiin mukaan otettavia teemoja. Lisäksi kehitettiin verkoston
viestintää yhteistyössä pientenkuntien neuvottelukunnan ja muiden verkostojen kanssa.

Harvaan asuttujen alueiden
verkosto (HAMA)
HAMA-verkosto laati vuonna 2017 julkaistun
ja Maaseutupolitiikan neuvoston hyväksymän
Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian 2017–2020 harvaan asutun maaseudun
kehittymisen turvaamiseksi. Strategian toteutumisesta huolehtiminen on keskeisin
verkoston toiminnan tavoite.
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HAMA-verkosto hanketta hallinnoi Kajaanin
ammattikorkeakoulu Oy ja kumppanina on
Kainuun Nuotta ry. Verkosto jatkaa uudistetuin tavoittein aiemmin toimineen ja toimintansa 31.3.2017 päättäneen Harvaan asutun
maaseudun verkoston toimintaa. Verkoston
strategisena päätavoitteena on, että harvaan
asuttu maaseutu on hyvä yrittämisen, asumisen ja vapaa-ajanvieton ympäristö.
Verkoston laajapohjaisen asiantuntijaryhmän
puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Tytti
Määttä. Asiantuntijaryhmä toimii verkoston
toiminnan ytimenä. Kokoonpanoa on uuden
hankkeen myötä täydennetty erityisesti viestinnän ammattilaisilla. Verkoston asiantuntijaryhmän jäseniä on mukana useissa eri työryhmissä, joilla on merkitystä harvaan asutun maaseudun kehittämisen näkökulmasta.
Verkosto haluaa kehittää yhteistyötään harvaan asutun alueen maakuntien kanssa muun
muassa maakuntien yhteyshenkilöiden kautta.
Vuonna 2017 verkosto järjesti kolme kokousta
keskittyen niissä mm. Kaksoiskuntalaisuusselvitykseen, Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -hankkeeseen ja pelillistämiseen.
Verkoston tavoitteena on lisätä tietoisuutta
harvaan asutun maaseudun mahdollisuuksista.
Vuoden aikana on pohjustettu harvaan asutun
maaseudun asioita käsittelevää iltaa televisioon
sekä suunniteltu aiheeseen liittyvää peliä. Tietoisuutta on lisätty erityisesti sosiaalisen median sekä lehtijuttujen kautta.
Digitaalisuuden edistäminen alueen palvelujen parantamiseksi on osa verkoston toimintaa. Yhteistyössä eri kainuulaisten toimijoiden kanssa järjestettiin Digimessut Kainuun
kunnissa. Maaseutuverkostopalvelut rahoitti
markkinoinnin. Messuilla esiteltiin erilaisia
digitaalisia palveluja. Rajaton verkosto -hankkeen (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa, Maaseuturahoitus) kautta kehitetään ja hyödynnetään
digitaalisuutta eri kohderyhmiin kohdistuvissa maakunnallisissa ja yli-maakunnallisissa
valmennus- ja neuvontapalveluissa sekä näiden verkostoitumisessa. Tätä kokemusta on
tarkoitus jakaa myöhemmin muualle Suomeen.

Verkosto on kartoittanut matalan kynnyksen
yritysten malleja ja toimivuutta sekä hyvien
työllisyydenhoidon käytäntöjä ja levitysmenetelmiä hama-alueella. Samalla on osallistuttu uusien toimintamallien kehittämiseen
ja viety viestiä kansanedustajille ja ao. ministeriöön epäkohdista. Matalan kynnyksen yritystoiminnalla tarkoitetaan yhteiskunnallista
yrittäjyyttä, osuustoimintaa ja järjestöpohjaista varainhankintaa.
Toimintaympäristön muutokset mahdollistavat
uusien monipalvelukeskusten syntymisen harvaan asutulle maaseudulle. Näiden toiminta on monialaista sisältäen esimerkiksi sotepalvelut, yritysten alihankintatyöt, kotiapupalvelut ja kylätalkkaripalvelut.
Keskeinen osa toimintaa on ollut maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän vieminen osaksi
sote- ja maakuntauudistusta. Tätä toteutetaan
olemalla mukana Kuntaliiton hallinnoimassa Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna
maakuntauudistuksessa -hankkeen ohjausryhmässä sekä ko. hankkeen Kainuun pilotin
asiantuntijaryhmässä. Työssä on huomattu,
että MVA:n toteuttaminen on haasteellista,
koska uudistuksesta ei ole vielä tarkkaa tietoa ja siten arviointi on vaikeaa. Kuntaliiton
hankkeen kokemuksia tulee jatkossa viedä
myös muihin maakuntiin.
Verkosto oli mukana Kyläkauppaselvityksessä
(PTT), jonka perusteena on Ruotsin kyläkauppatuki ja sen mahdollinen soveltaminen Suomen
oloihin. Verkosto oli myös aktiivinen harvaan asutun maaseudun turvallisuutta käsittelevässä SPEK:n ylläpitämässä HARVATURVA
-verkostossa. Vuoden aikana päivitettiin
Turvallisuutta harvassa- raporttia.
Strategian toimenpiteistä haastavaksi on osoittautunut harvaan asuttuja alueita kuvaavien
mittareiden kehittäminen.
Lähidemokratian osalta verkosto on osallistunut kunnan ja kylien välisiin yhteisiin tapahtumiin ja yhteistyöryhmien kokouksiin. Samalla on keskusteltu harvaan asutun maaseudun
kehittämistarpeista.

Verkosto järjesti yhteistyössä MANEn kanssa tietoiskun HAMA-kehittämisstrategiasta ja
hama-alueen tilanteesta ja mahdollisuuksista
eduskunnassa. Verkosto esitti keväällä valtioneuvostolle, että Suomeen perustetaan parlamentaarinen työryhmä maan harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi.
Valtioneuvoston kanslia siirsi asian käsittelyn
maa- ja metsätalousministeriölle, jonka toimesta työryhmä nimettiin ja toiminta aloitettiin loppuvuodesta. Verkosto toimii parlamentaarisen työryhmän valmistelevana toimielimenä.
HAMA-verkosto laati viisi lausuntoa, jotka
lähetettiin kansanedustajille ja tiedotusvälineille sekä jaettiin aktiivisesti somessa. Lausunnot käsittelivät kasvupalvelulakia,
jätelaki, kuljetustukia, autoverolain muuttamista ja valinnanvapautta harvaan asutun
maaseudun näkökulmasta.
Verkosto on osallistunut harvaan asuttua maaseutua käsittelevien paikallisten, kansallisten
ja kv-hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Kansalaistoiminta ja
hyvinvointi -verkosto
(KAHVEE)
KAHVEE kokoaa yhteen maaseudun asukkaiden hyvinvointia, palveluja ja osallisuutta
edistäviä tahoja ja toimijoita sekä edistää niiden välistä yhteistoimintaa ja tiedonkulkua
sekä osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Verkoston keskeisiä teemoja ovat
sote-uudistukseen kytkeytyvät maaseutukysymykset ja maaseutuvaikutusten arviointi
(MVA), rakenteellisen eriarvoisuuden haasteet
ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus, kansalaistoiminnan ja maaseudun aktiivisuuden
vahvistaminen sekä edustuksellisen ja suoran
demokratian edistäminen.
Verkostoa hallinnoi Itä-Suomen yliopisto ja
hankekumppaneina ovat Suomen Kylät ry sekä
Kuntaliitto. Verkostossa toimii laaja asiantuntijaryhmä.
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Sote-uudistus, yhdenvertaisuus- ja
eriarvoisuuskysymykset
Itä-Suomen yliopiston KAHVEE-verkostotyön
ydinteemoihin kuului sote-uudistuksen maaseutuun liittyvien kysymysten seuraaminen
ja vaikuttaminen niitä koskeviin ratkaisuihin.
Tehtävää toteutettiin järjestämällä ”Mitä sote
tarkoittaa maaseudulla?” -seminaari Helsingissä eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa 19.12.2017 yhteistyössä kansanedustaja Arto Pirttilahden (kesk.) kanssa.
Seminaarin antia nostettiin keskusteluun eri
kanavien kautta. Sote-uudistusta koskeviin ratkaisuihin pyrittiin myös vaikuttamaan
laatimalla lausuntoja. ”Lapsi- ja perhepalvelut
maaseudulla” -työpaja järjestettiin Maaseutuparlamentin oheistapahtumana 1.9.2017. Osallistuttiin Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa
järjestettyyn ”Miksi lähempi on parempi” -seminaariin 3.10.2017 (järjestäjänä Suomen kylätoiminta ry ja eduskunnan kylätoimintaverkosto).
Kirjoitettu useita blogeja ja lehtiartikkeleita.

Kansalaistoiminnan ja
maaseudun aktiivisuuden vahvistaminen
Suomen Kylät ry:n KAHVEE-verkostotyössä
keskityttiin Maaseutuparlamentin suunnitteluun ja toteutukseen sekä kahden maaseudun kansalaistoiminnan kannalta tärkeän toimielimen työn käynnistämiseen; yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen (YPK) työryhmä sekä eduskunnan kylätoimintaverkosto.
YPK-työryhmän työ käynnistyi ensimmäisellä
kokouksella 9.10. Siinä ovat ensimmäistä kertaa edustettuina sekä kaupunki- että maaseutupolitiikat, seutukaupungit, isot kaupungit,
maaseututoimijat ja -tutkijat sekä kansalaisjärjestöt. Tavoitteena on käydä vuoropuhelua
paikalliskehittäjien, alue- ja valtionhallinnon
välillä ja muodostaa yhteistä näkemystä siitä,
miten EU-rahat saataisiin parhaiten tukemaan
asukkaiden omaa tekemistä ja alhaalta ylöskehittämistapaa.
Eduskunnan kylätoimintaverkoston työn käynnistyttyä siihen kutsuttiin kaikkien eri eduskuntaryhmien edustajat ja seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmaan sisällytettiin muun
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muassa yhteisten seminaarien ja kokousten
järjestäminen KAHVEE-verkoston asiantuntijoiden kanssa. Näin pyritään lisäämään vuoropuhelua päättäjien ja paikalliskehittäjien välillä
sekä välittämään tietoa ja käytännön esimerkkejä.
Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne
kutsuttiin mukaan ministeri Lintilän aluepolitiikan uudistamisen työryhmään ainoana järjestöedustajana. Tätä kautta on välitetty
tietoa kansalaisjärjestöjen roolin merkityksestä
maaseutualueille niin yhteisöjen kuin palvelujen tuottamisen kannalta.

Edustuksellisen ja suoran demokratian
kehittäminen
Kuntaliiton KAHVEE-verkostossa toteuttamat toimenpiteet keskittyivät tulevaisuuden kuntien uuteen rooliin yhteiskunnassa.
Kuntien edustuksellinen ja suora demokratia ovat uudenlaisen tilanteen edessä, kun
maakunta- ja sote-uudistus toteutuvat. Raskaiden sote-palvelujen siirtyminen maakunnille vapauttaa kunnissa voimavaroja uudenlaiseen kehittämiseen, paikallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistamiseen sekä uusiin
kumppanuuksiin. Näihin haasteisiin tulee
kuntien eri toimijoille tarjota työkaluja sekä
mahdollisimman runsaasti erilaisia kohtaamispaikkoja. Heitä tulee kannustaa monipuoliseen vuoropuheluun kumppanuusajattelun
pohjalta ja toimimaan laajasti yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Tähän tavoitteeseen liittyen Kuntaliitto järjesti vuoden 2017 Kuntasäätiön rahoittamana laajan koulutuskiertueen eri puolilla Suomea. Lisäksi liitto
tuotti eri projekteissa useita oppaita ja koulutusmateriaaleja kuntien luottamushenkilöille,
viranhaltijoille ja kansalaisjärjestötoimijoille
monimuotoisen kuntademokratian merkityksestä. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita oppaat osallistuvasta budjetoinnista sekä kumppanuuspohjaisesta lähikehittämisestä.
Kuntaliitto tuki vuonna 2017 kuntia uuden
kuntalain huomioimisesta erityisesti asukkaiden osallisuuden, osallistumisen käyttäjälähtöisyyden näkökulmien huomioimisessa
esim. kuntastrategioita laadittaessa edellä

mainitulla koulutuskiertueella. Teema oli mukana myös vuoden 2017 Kuntamarkkinoilla
järjestetyssä tilaisuudessa.
Kuntaliitto järjesti myös useita verkostotapaamisia, joissa käsiteltiin kuntien edustuksellisen ja asukkaiden suoran osallistumisen
kysymyksiä. Tärkeimpänä verkostona Kuntaliiton koordinoima Kuntademokratiaverkosto.
Esimerkiksi 7.6.2017 verkostotapaamisen teemana oli uudenlaisen kansalaisaktivismin ja
kuntahallinnon onnistunut kohtaaminen. Tilaisuudessa oli vahvasti esillä myös maaseutumaisten ja harvaan asuttujen alueiden kansalaisten osallistuminen.
Kumppanuuspäivä järjestettiin 18.10. yhteistyössä MANEn, oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön avoimen hallinnon kumppanuushankkeen kanssa. Tilaisuuden teemana
oli ”Kumppanuudella hyvinvointia ja turvallisuutta”. Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä. Kumppanuuspäivää edeltävänä päivänä
17.10.2017 järjestettiin kansallinen Demokratiapäivä yhteistyössä VM:n ja OM:n kanssa.
Päivän teemana oli “mitä tulevat maakunnat
merkitsevät alueidensa asukkaille”. Demokratiapäivään osallistuneita oli noin 180. Tilaisuuden paneeli- ja yleisökeskusteluissa nousi esille mm. palvelujen järjestäminen ja saatavuus
alueellisesti sekä kansalaistoiminnan ja asukkaiden osallistumisen rooli tulevissa maakunnissa.

IDNET – Svenskfinland som
brobyggare och pilotområde
IDNET:s strategiska roll är att förstärka det internationella utbytet och samverkan gällande
landsbygdsutvecklingen i Finland, med speciellt fokus på Norden. IDNET:s roll är också att
förstärka lokalsamhällens kapacitet till lokal
utveckling och företagsamhet genom pilotering och försöksverksamhet. Detta görs genom
att arrangera seminarier och föreläsningar,
workshops samt genom att förverkliga piloter.
IDNET upprätthölls under år 2017 av Svenska
Folkskolans Vänner (SFV). I nätverket ingår

representanter från hela Svenskfinland inklusive Åland. Ordförande för nätverket är riksdagsledamot Thomas Blomqvist (Sfp). Nätverket består av 15 representanter från organisationer, kommuner, landskap, LEADER-grupper,
forskning och lokala projektaktörer.
IDNET jobbar som ett horisontellt nätverk i
god samverkan med de övriga temabaserade
nätverken inom medborgarverksamhet och
välmående (KAHVEE), sysselsättning och
kompetens (OTE), livskraftig verksamhetsmiljö (INFRA) samt glesbygden (HAMA).
IDNET:s arbetsspråk är svenska.
Vid Landsbygdsparlamentet i Leppävirta stod
IDNET värd för det så kallade svenska rummet,
“Nyfiken på Svenskfinland“ och innehöll förutom monter på Partnerskapstorget även
svenskspråkiga workshops och föreläsningar i drop-in -stil under namnet ”Kaffe Snack”,
där det diskuterades samhälleligt företagande,
reko-ringar och integrering av nyfinländare
i landsbygdssamhällen, med exempel från
Närpes. IDNET stod under Landsbygdsparlamentet även värd för en internationell workshop med rubriken ”Storytelling – A Method for
Rural Development”.
De finlandssvenska representanterna kunde
också erhålla en t-skjorta med texten ”Med mig
kan du tala svenska”, ett sätt att bjuda på sig
själv och erbjuda möjligheten till finskspråkiga
att tala svenska i en helfinsk bygd.
IDNET följde upp föreläsningen om samhälleligt företagande med Håkan Björk från Västerbotten genom att jobba fram en informationsvideo om temat samt genom att lyfta fram ett
best practise från skärgårdsön Bergö i Malax
kommun där Bergö öråd r.f. (byaråd) grundat
ett aktiebolag med samhällsnytta för att utveckla och kunna bevara servicen på Bergö.
Tillsammans med Föreningen Norden i Västerbotten, Sverige, utarbetade och genomförde
IDNET en förstudie gällande mikroföretagande
på landsbygden i ett gränsregionalt perspektiv.
Mikroföretag på landsbygden i Kvarkenregionen har andra förutsättningar och en lägre
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grad av internationalisering och gränsregionala affärssamarbeten jämfört med mikroföretag i städer. Det beror bland annat på färre
samhällstjänster, sämre servicenivåer, bristfälliga kommunikationer, långa avstånd och
tillgänglighet. Landsbygdens mikroföretagare
har därmed möjlighet att öka sin omsättning
genom att utveckla gränsregionala affärssamarbeten. Företagarna har också en stor potential att inom ramen för sina företag kombinera affärsnytta med samhällsnytta och på
så sätt även förbättra samhällstjänsterna på
platsen där de verkar.
Förstudien fungerade enligt bottom-up-principen, vilket betyder att mikroföretagare från
båda sidorna om Kvarken deltog aktivt i förstudien och delgav sina problem och önskemål i
gemensamma workshops för hur ett mikroföretagande inriktat projekt skulle kunna utvecklas och stärka deras verksamhetsförutsättningar på landsbygden på båda sidorna om Kvarken.
Förstudien finansierades av Region Västerbotten och administrerades formellt av Föreningen
Norden Västerbotten i gott partnerskap med
IDNET-nätverket.
IDNET informerade i olika sammanhang om
landsbygdssäkringen som konsekvensbedömningsmetod och tillsammans med landsbygdsforskningen vid Åbo Akademi i Vasa utarbetades en projektplan för ett pilotprojekt enligt
bottom-up-principen där fokus ligger på de
lokala samhällena utgående ifrån de tre olika
landsbygdstyperna.
IDNET har också satsat på att föreläsa och
berätta om Landsbygdspolitiska rådets och
nätverkens verksamhet samt om den finländska landsbygdspolitiken överlag. Detta har
gjorts i såväl lokala, regionala och nationella
sammanhang som nordiska, till exempel vid
Nordiska skärgårdssamarbetets årskonferens i
Norrköping, Sverige, Mitt-Norden-kommittens
höstmöte i Tröndelag, Norge. Därtill för Ålands
landskapsförening, Österbottens förbund,
Österbottens NTM-central, de svensk- och
tvåspråkiga LEADER-grupperna i Finland samt
genom tidningsinsändare och sociala medier.
IDNET har en egen Facebook-sida samt samar16

betar med Svensk Byaservice kring information
om landsbygdsfrågor på svenska (Facebook,
Twitter). IDNET deltog tillsammans med SYTY
under en dag på Farmari -mässan i Seinäjoki
med information och gallup om landsbygdsfrågor.

Osaaminen ja työllisyys
(OTE)-verkosto
OTE-verkosto keskittyy työssään maaseudun osaamisen vahvistamiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen tavoitteena lisätä
maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja
yritysten kilpailukykyä. OTE-verkoston toiminnalla turvataan koulutuksen saatavuutta ja laatua, edistetään elinikäisen oppimisen
mahdollisuuksia, varmistetaan kasvupalveluiden käynnistyminen maakuntauudistuksessa maaseudun työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevalla tavalla sekä edistetään uusien
elinvoimaa vahvistavien palveluiden, toimintamallien ja verkostojen syntyä.
OTE-verkostoa hallinnoi Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti ja hankekumppaneina ovat
Turun yliopiston Brahea-instituutti ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuoden 2017 toimintaa
Kasvupalvelujen ja maakuntauudistuksen vaikutusten tarkastelemiseksi laadittiin taustamuistio aiheesta ”kasvupalvelut ja maaseutu”. Siinä käytiin läpi lakiluonnosta sekä
kohdemaakunniksi ennalta ajateltujen Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaa ja EteläSavon muutosprosesseja. Samalla nostettiin
esille asian kannalta keskeisiä kysymyksiä.
Maakuntien suuntaan käynnistettiin keskustelua ja valmisteltiin tapaamisia, mutta
kesän aikana hallintouudistuksen ottaman
vuoden aikalisän takia kasvupalveluiden maaseutunäkökulmiin liittyviä tapaamisia päätettiin siirtää tulevaan vuoteen.
OTE-verkosto levitti informaatiota julkisten
hankintojen avulla työllistämisestä yhde-

ssä THL:n hallinnoiman Hankinnoista
Duunia-hankkeen kanssa. Lisäksi OTE-verkosto
osallistui kansalliseen valmisteluun valtakunnallisen maaseudun hankintojen osaamista vahvistavan hankkeen käynnistämiseksi.
Maaseudun toimijoilla, pk-yrittäjillä ja muilla esim. kolmannen sektorin toimijoilla ei ole
riittävästi tietoa uuden hankintalain suomista
mahdollisuuksista ja jo olemassa olevista materiaaleista ja malleista. Hanke sai myönteisen
rahoituspäätöksen Hämeen ELY-keskuksesta.
OTE-verkosto antoi yhdessä HAMA-verkoston
kanssa päättymässä olleen kuljetustuen jatkoa
puoltavan lausunnon ja vaikutti myös muutoin
kontakteilla ja keskusteluilla asian valmisteluun. Hallitus päättikin budjettiriihessä 31.8.2017
jatkaa kuljetustukea vuosina 2018–2019. Kuljetustuki tulee olemaan osa kasvupalveluja
maakuntauudistuksen astuessa voimaan vuonna 2020.
Koulutusverkoston muutosten maaseutuvaikutusten tarkastelemiseksi koottiin tietoa
ammatilliseen koulutukseen kohdistuneista
muutoksista. Koulutuspoliittisten päätösten
vaikutuksia koulutuksen järjestämisen toimintaympäristöön ja toimipisteverkostoon
tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmen
esimerkkimaakunnan eli Etelä-Pohjanmaan,
Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan kautta.
Selvityksestä laadittiin raportti Ammatillisen
koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla. Maaseudun harvenevalla koulutusverkostolla ja koulutustarjonnan kasvavilla eroilla nähtiin olevan suuri merkitys alueiden ja yritysten
elinvoimaisuuteen.
Ammatillisen koulutuksen uudistumiseen ja
muutoksen vaikutuksiin perehdyttiin käytännössä osallistumalla Opetushallituksen kehittämisryhmätyöhön, osaamistarpeiden ennakoinnin asiantuntijatyöhön sekä olemalla
yhteydessä koulutuksen järjestäjiin.

ja osaamisen vahvistamisen osalta. Tekstien
laadinnassa on hyödynnetty maaseutukatsauksen tietoja.
Yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistettiin toteutetun webinaarin ”Yhteiskunnallisen yrityksen vaikuttavuus” ja artikkelien kirjoittamisen
avulla. Ruralia-instituutin vetämän yhteiskunnallisen yrittäjyyden hankkeen kanssa sovittiin yhteistyöstä teeman levittämiseksi sekä
suunniteltiin Policy Briefin valmistelua ja webinaarisarjan jatkoa. Osana Maaseutuparlamenttia järjestettiin yhteistyössä työpaja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.
OTE-verkosto osallistui aktiivisesti MANEn ja
sen sihteeristön toimintaan ja työskentelyyn
sekä muuhun maaseutupolitiikan valtakunnalliseen työskentelyyn. OTE-verkostosta on
muun muassa osallistuttu lausuntojen kokoamiseen, annettu asiantuntija-apua, sparrattu
hanketoimijoita sekä toimittu useiden ohjausryhmien ja työryhmien jäsenenä.
Verkosto tuotti artikkelin Maaseutuparlamentin ohjelmalehteen yhteiskunnallisesta
yrittäjyydestä. Maaseutuparlamentin kulttuuriretkestä, jonka toteutukseen OTEverkosto osallistui, julkaistiin useita lehtiartikkeleita. Maaseudun tulevaisuus julkaisi uutisen
kuljetustukeen ja aiheesta tehtyyn lausuntoon
liittyen.
OTE-verkosto viesti toiminnastaan aktiivisesti eri yhteyksissä suullisesti sekä levittämällä
sähköisesti tietoa eri viestintäkanavien kautta. Käytettävissä olivat mm. matkailu-, luonto- ja elintarvikealan laajat toimijoiden sähköpostilistat, verkkosivut ja sosiaalisen median
kanavat. Osana maaseutupolitiikka -viestintää
OTE-verkosto tuotti ajankohtaisartikkeleita
ja blogikirjoituksia sekä twiittasi aktiivisesti käyttäen pääasiassa maaseutupolitiikka,
mutta myös jonkin verran maaseutufi ja maaseutu2020 -aihetunnisteita.

OTE-verkostosta osallistuttiin opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman elinikäisen oppimisen työryhmän työskentelyyn toimittamalla tietoa ja tekstiä koskien elinikäisen oppimisen tilannetta maaseudulla esimerkiksi
harvaan asuttujen alueiden koulutustarpeiden
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93,3 %

Palautteen antajista
osallistuisivat tapahtumaan uudestaan.

Maaseutuparlamentin #maapuhuu tunnistetta katsoivat yli
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85 000

Maaseutuparlamentti 2017
lunasti odotukset
Maaseutuparlamentti järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisena
tapahtumana 1.-3.9.2017. Maaseudusta kiinnostuneet toimijat kylistä kaupunkeihin
kutsuttiin keskustelemaan maaseudun kriittisistä kysymyksistä, edistämään maaseutujen
monia mahdollisuuksia ja muotoilemaan maaseudun kehittämisen tulevaisuutta.
Maaseutuparlamentti 2017 oli osa Suomi 100
-juhlavuoden ohjelmaa. Tapahtuma järjestettiin Leppävirralla Pohjois-Savossa. Tapahtumaan osallistui kaiken kaikkiaan yli 2000 henkilöä.
Maaseutuparlamentilla haluttiin luoda tila
rakentavalle maaseutukeskustelulle. Tapahtuman tarkoituksena oli kiteyttää suomalaisen
maaseudun kehittämisen tulevaisuus, mahdollistaa eri tahojen kohtaamisia ja uusien
kumppanuuksien solmimista sekä edistää
uusien sosiaalisten innovaatioiden syntymistä.
Tapahtuman järjestelyt olivat suurilta osin
onnistuneet. Tapahtumalle annettiin hyvää
palautetta. Osallistujat kokivat tapahtuman
hyvänä verkostoitumisen paikkana: Uusia
yhteistyötahoja löydettiin. Erittäin hyvää
palautetta annettiin siitä, että tapahtuma
järjestettiin keskellä maaseutua ja maaseudulla vierailtiin, mikä avasi monen osallistujan
silmiä uudella tavalla. 93,3 prosenttia palautteen antajista osallistuisi tapahtumaan, mikäli se järjestettäisiin uudestaan.

Maaseutuparlamentti oli yhteisponnistus
Tapahtuman ohjelmassa toteutettiin 15 erilaista päiväretkeä (sis. yritysvierailuja ym.),
34 työpajaa ja seminaaria, neljä ajankohtaiskeskustelua, valtakunnallisen kylätoiminnan palkitsemiset sekä Kumppanitoriminimessut ja kaikille avoin Sadonkorjuutori, jossa vieraili kolmipäiväisen tapahtuman
aikana osallistujien lisäksi reilu 1200 kävijää.
Mukana ohjelmaa toteuttamassa oli yli 40 paikallisen tason ja valtakunnallisen tason sekä

eri alan organisaatiota. Paikallisten järjestelyiden toimivuudesta vastasi 134 vapaaehtoista eri yhdistyksistä. Tapahtuman toteutus oli todellinen yhteisponnistus.
MANE oli tapahtuman pääjärjestäjä ja päävastuutaho. Keskeisimpinä kumppaneina olivat
Suomen Kylät ry, Pohjois-Savon Kylät ry, joilta
ostettiin palveluna paikalliset ja alueelliset
järjestelyt, maaseutuverkostopalvelut sekä
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry. Tapahtuman yhteyteen nivottiin
Suomen Kylät ry:n kylätoimijoiden Lokaalitapahtuma ja Kylähullujen killan Valtakunnallisen Kylähullun valinta.

Monipuolinen ohjelma sai kiitosta
– ja kritiikkiä
Maaseutuparlamentin ajankohtaiskeskustelut
ja retket olivat palautteiden mukaan ohjelman parasta antia. Kiinnostavat keskustelijat,
sisällöt ja juontajat / oppaat / vetäjät herättivät
osallistujissa innostusta. Ohjelman päällekkäisyydet puolestaan harmittivat.
Maaseutuparlamentin ajankohtaiskeskusteluissa painotettiin maaseudun monimuotoisuuden ja alueiden erilaisten tarpeiden ja resurssien parempaa tunnistamista yhteiskunnallisissa päätöksissä. Useassa ohjelmaosiossa
nousi esiin ilmeinen tarve vahvistaa maaseututietoutta niin median, päättäjien kuin viranhaltijoidenkin keskuudessa: Maaseutu mielletään ja käsitellään liian usein ja liian helposti homogeenisena tilana.
Mielikuvia ja marginaaleja -keskustelussa
päästiin asian ytimeen: Kuka maaseudun
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kuvan rakentaa ja kuullaanko maaseudun viestit? Toimittaja Annika Damström luotsasi
keskustelua, johon osallistuivat tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen, kunnanjohtaja
Tytti Määttä, Ylen aluetoiminnan päällikkö
Jyri Kataja-Rahko, kolumnisti Tuomas Enbuske, tubettaja Reetta Harjunen ja MTK:n
toiminnanjohtaja Antti Sahi.
Määttä tunnisti kunnanjohtajana olevansa
vastuussa siitä, että myös megatrendien vas-

kiertotalouden avainalueen päällikkö Kari
Herlevi. Asiantuntijakeskustelussa nostettiin esiin lähipalvelut ja koulutus, kiertotalous,
digitalisaatio, monipaikkaisuus ja työvoiman
saatavuus.
Kuntatason päättäjille toivottiin lisää tietoa
päätöksenteon pohjaksi ja läpinäkyvyyttä
päätöksentekoon. Kyläkoulun jatkoa pohtivalle kunnalle Vihinen antoi neuvoa:

“Mielikuvavaltaiseen
maaseutukeskusteluun
enemmän ryhdikkäitä ääniä”
taisia aiheita, kuten maaseudulla piileviä mahdollisuuksia, nostetaan esiin. Kataja-Rahko
näki eriskummalliset aiheet myös maaseudun
vahvuutena. Hän ei myöntänyt, että media
kirjoittaisi vain negatiivisesti maaseudusta.
–Mutta onko niin, että kaupungista kirjoitetut huonot uutiset eivät leimaa koko kaupunkia, hän kysyi.
Maaseudun kohdalla
taas positiiviset uutiset leimataan tiettyyn
paikkaan, kun negatiiviset uutiset kertovat
maaseudun luonteesta yleisesti, keskustelijat pohtivat. Yhden syyn vääränlaiseen tai
puutteelliseen mediakuvaan keskustelijat löysivät liiasta vaatimattomuudesta. Ajatus kaupungeista ylivoimaisina vaurauden lähteinä
on vallitseva tarina, vaikka historiallisesti
metsät mahdollistivat Suomen kehittymisen,
Hyyryläinen muistutti. Uusia tarinoita tarvitaan, ja niitä syntyi ja kerrottiin maaseudun
superviikonlopun aikana lukuisia. Antti Sahi
peräänkuulutti maaseudulle uutta brändäystä.
Maaseutuparlamentin
sunnuntaiohjelman
kohokohdaksi nousi Pauli Aalto-Setälän
isännöimä Maaseutupolitiikan pyöreä pöytä
-keskustelu. Korkeatasoiseen puhujakaartiin kuuluivat Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen,
Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari
Koskinen, Luonnonvarakeskuksen maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen ja Sitran
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– Vaihtoehdoista täytyy hankkia mahdollisimman tarkat kustannuslaskelmat, ja lapsen arjen sujuvuudelle tulee määritellä hinta.
Kansantalouden kannalta osaavan työvoiman
pulaan maaseudulla löydettiin ratkaisuja niin
monipaikkaisuudesta kuin maahanmuutosta.
Harvoin ajatellaan, että pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys eivät niinkään ole harvaan
asutun maaseudun ongelmia, vaan siellä pula
on osaavasta työvoimasta. Pyöreässä pöydässä todettiin, että maahanmuutto on koko
Suomelle mahdollisuus ja välttämättömyys.
Mahdollisuus kuntaveron jakamiseen kuntien
välillä ja muut kaksoiskuntalaisuuteen liittyvät kysymykset puhuttivat. Korostettiin,
että toimivat verkkoyhteydet irrottavat yhä
useamman työn tietystä paikasta.
Maaseutuparlamentin retket saivat paljon kiitosta niin oppaiden kuin sisältöjen sekä retkitarjonnan monipuolisuuden puolesta. Retkiä
toteutettiin 15 ja ne toteutettiin Leppävirralla ja lähialueella. Työpajoista parhaimmat
arvosanat saivat ne, joissa vaadittiin osallistujilta omaa panostusta, oli mahdollisuus
verkostoitua ja vaikuttaa asioihin. Kiitosta
saivat myös työpajat, joissa oli innostavia vetäjiä. Osassa työpajoissa saatiin paljon aikaan,

muodostettiin uusia verkostoja ja mukaan sai
uusia ideoita, kun taas toiset toimivat enemmän tiedottamisen kanavina. Työpajoja toteutettiin 34 kappaletta.
Mahdollisuuksien Gaalaillalliseen juhlaväen
johdatti aidosti savolaisittain näyttelijä Ismo
Apell. Hän toimii illallisen juontajana. Kylätoiminnan palkitsemiset juonsivat Petri
Rinne ja Marjut Haapanen Suomen Kylätoiminta ry:stä. SYTY palkitsi gaalassa aktiivisia kylätoiminnan ja maaseudun kehittäjiä.
Palkittavina olivat Kylätoiminnan tiennäyttäjät, Vuoden Maaseututoimija ja Vuoden Maaseutukasvo, jonka tittelin sai Ilkka Herlin.
Gaalaillallinen huipentui Eskolan kylän palkitseminen Valtakunnallisen Vuoden Kylän
2017 -tittelillä. Gaalaillallisen päätteeksi esiintyi Jonas and I -yhtye.

ja metsätalousministeriöstä esittävät omat
näkökantansa Maaseutukatsauksesta 2017.
Maaseutuparlamentti
2017
tapahtuman
ohjausryhmänä toimi MANEn pääsihteerin koolle kutsuma koordinaatioryhmä, johon kuuluivat Christell Åström, pj. (MMM/
MANE), Marjut Haapanen (SYTY), Teemu
Hauhia (Verkostopalvelut/Mavi), Antonia
Husberg (MMM/MANE), Lauri Hyttinen
(Verkostopalvelut/Mavi), Merja Kaija, siht.,
(Pohjois-Savon Kylät ry), Hanna-Mari Kuhmonen (TEM/MANE), Minna Makkonen/
Auvo Hirvonen (Pohjois-Savon Kylät ry),
Juha-Matti Markkola (Verkostopalvelut/
Mavi), Marko Mäki-Hakola (MTK), Risto
Matti Niemi (SYTY), Tuomas Perheentupa
(SYTY), Petri Rinne (SYTY), Sanna Sihvola
(MMM), Heli Siirilä (MUA ry).

Mahdollistetaan
menestyvä maaseutu!
Kumppanitorille haettiin esittelijöitä Maaseudulla toimivien organisaatioiden keskuudesta. Kiinnostus Kumppanitoria kohtaan oli
niin suuri, että Kumppanitori jouduttiin jakamaan useisiin tiloihin tapahtumapaikan
Vesileppis Areenan alueella. Sadonkorjuutori
järjestettiin tapahtumapaikan piha-alueella.
Torilla myytiin lähituotteita ja lavalla järjestettiin erilaista ohjelmaa, muun muassa
Vuoden Kylähullun nimeäminen.
Maaseutuparlamentissa julkistettiin Maaseutukatsaus 2017. Katsaus julkistettiin kolmannen kerran. Julkaisutilaisuuden puheenjohtajana toimi tutkimusjohtaja Petri Kahila
Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiasta. Tilaisuudessa kuultiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen
ja Maaseutukatsauksen 2017 päätoimittaja
Maarit Sirenin puheenvuorot. Maaseutupolitiikan professori, Maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteeri Hilkka Vihinen,
Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen ja maaseutuylitarkastaja Laura Jänis maa-

Maaseutuparlamentin 2017 päätteeksi julkistettiin ensimmäinen yhteinen maaseutupoliittinen
julkilausuma
”Mahdollistetaan menestyvä maaseutu – maaseutupoliittinen julkilausuma”.
Kansallisessa
julkilausumassa
painotetaan erityisesti erilaisten alueiden erityispiirteiden sekä monipaikkaisuuden huomioimista ja esiin tuomista ja näin eri alueille räätälöityjen ratkaisujen mahdollistamista; maaseutuvaikutusten selvittämistä ja
huomioimista ennakoivasti päätöksenteon
valmistelussa ja toimeenpanossa; maaseudun
aineellisten voimavarojen hyödyntämistä kestävästi, vahvistaen alueen ja paikan toimintaympäristöä ja kunnioittaen paikan ja alueen
toimijoita.
Maaseututpoliittisen julkilausuman viestiä
vietiin päätöksentekijöille ja Euroopan maaseutuparlamenttiin ERP:iin. ERP järjestettiin
marraskuussa Venhorstin kylässä Hollannissa.
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Maaseutukatsaus 2017
Maaseutukatsaus 2017 julkistettiin Maaseutuparlamentissa 2.9.2017.

Julkistustilaisuuden avauspuheenvuorossa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
painotti maaseudun monipuolisuuden ymmärtämistä edellytyksenä hyvän
maaseutupolitiikan tekemiselle. Alla kooste Maaseutukatsauksen 2017
keskeisimmistä havainnoista.
Maaseutu hyötyy vahvoista paikalliskeskuksista
Maaseudun paikalliskeskusten väestönkehitys on kääntynyt negatiiviseksi. Paikalliskeskusten asemaan on tärkeä kiinnittää huomiota. Mikäli vapaa-ajan asukkaat siirtyvät tekemään ostoksensa vakituisella asuinpaikkakunnallaan, maaseutu ja mökkikunnat eivät hyödy
monipaikkaisuudesta odotetulla tavalla.
Naiskadon hidastaminen kuntien haasteena
Kunnissa on tärkeää kiinnittää huomiota
päivähoitopalveluihin sekä muihin lapsi- ja
perhepalveluihin, säilyttää kyläkouluja, säilyttää lukio ja panostaa kunnan imagoon modernina, tasa-arvoisena ja perheystävällisenä asuinpaikkana, jossa myös perheelliset voivat käydä
työssä ja yrittää.
Ulkomaalaistaustaiset työllistyvät hyvin
maaseudulla
Ulkomaalaistaustaisten osuus maaseudun
väestöstä on 2 prosenttia. Maaseutu ei hyödy
samalla tavalla ulkomaalaisesta työvoimasta kuin kaupungit. Maaseutualueilla asuvat
ulkomaalaistaustaiset kuitenkin työllistyvät
paremmin kuin kaupungeissa asuvat.
Maaseudun asukkaat ovat melko
tyytyväisiä palveluihinsa
Asukkaiden kritiikki kohdistuu tiestön huonoon kuntoon ja puuttuviin julkisiin liikenneyhteyksiin. Teiden kuntoa on kritisoitu jo pitkään; julkiset varat käytetään kaupunkiseutujen ja vilkkaasti liikennöityjen väylien kunnossapitoon.
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Kyläkoulujen säilyttäminen on viisasta
Kouluverkon harveneminen on maaseudun
palvelutarjonnan kipeä ongelmakohta. Kuntien
on järkevää säilyttää koulunsa, sillä tuoreessa
kansalaiskyselyssä kyläkoulut mainitaan yhtenä tärkeimmistä maaseudun vetovoimaisuuteen vaikuttavista tekijöistä.
[Toisen asteen] Koulutustarjonnan keskittäminen osuu etenkin poikiin, jotka valitsevat
tyttöjä harvemmin lukion. Harvaan asutulla
maaseudulla ja ydinmaaseudulla asuvista miehistä noin 30 prosenttia on käynyt pelkän kansakoulun tai peruskoulun.
Maaseudulla on pulaa koulutetusta
työvoimasta
On tärkeää kehittää maaseudulle soveltuvia
työllisyystoimia, joilla voidaan ehkäistä miesten syrjäytymistä työmarkkinoilta. Samanaikaisesti maaseudulla on pulaa työvoimasta. Työvoimapula on monimuotoinen ilmiö.
Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa työvoimapula koskee etenkin erityisasiantuntija- ja
asiantuntija-ammatteja sosiaali- ja terveysalalla. Maaseudun työvoimapulaan ei ole nopeita ratkaisuja.
Maaseudun väljä tila on ylellisyyttä
Tiheästi asuttuihin Euroopan maihin verrattuna suomalaisen maaseudun perusongelma on
kotimaan kaupunkien pieni koko ja harvalukuisuus; kysyntää ei ole riittävästi. Globaalisti
maaseudun tuotteille, palveluille ja väljälle tilalle kuitenkin riittää kysyntää. Suomalaisten
maaseutuyrittäjien tulevaisuuden haasteena
on tavoittaa tämä kysyntä.
Kts. julkaisun tiedot sivulta 29.

Maaseutupolitiikan viestintä 2017
Viestinnän punaisena lankana vuonna 2017
oli nostaa esille maaseudun mahdollisuudet.
Toimenpiteet painottuivat Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumaan liittyvään viestintään. Myös kansanedustajien Puurobaarista,
Kumppanuuspäivästä ja muista tilaisuuksista
viestittiin sekä sosialisessa mediassa että maaseutupolitiikan viestinnän keskeisessä kanavassa Maaseutupolitiikka.fi-sivuilla.
Tiedotettiin aktiivisesti valtakunnallisten
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakukierroksista, kannanotoista sekä
tapahtumista. Maaseutupolitiikan blogikirjoituksia julkaistiin 44 kappaletta ja uutista / tiedotetta 53 kappaletta.
Kevään aikana viestitettiin kuntavaalien
maaseutupoliittisista painopisteistä. Kuntavaaliehdokkailta toivottiin ja edellytettiin
rohkeita ja yhteiskuntavastuullisia päätöksiä,
joissa huomioitaisiin maaseutualueet, maaseudun toimintaympäristöt, asukkaat, yrittäjät
ja järjestöt. Viesti lähetettiin puoluetoimistojen kautta kuntavaaliehdokkaille. Painopisteet
julkaistiin myös nettisivuilla ja jaettiin
some-kanavissa.
Vuoden aikana jatkettiin maaseutupolitiikan
viestinnän kehittämistä. Uutta visuaalista ilmettä siirrettiin Maaseutupolitiikan
viestintäkanaviin ja materiaaleihin. Alkusyksyn Maaseutuparlamentissa jaettiin uutta Maaseutupolitiikan neuvoston esitettä ja
“Arvaa mitä?“ -tietokortteja. Korteilla haluttiin herättää ajatuksia maaseudun monipuolisuudesta. Syksyn aikana otettiin käyttöön uusi
Maaseutupolitiikan politiikkasuositus -malli.
Kehitettiin uudet diaesityspohjat ja päivitettiin
asiakirjamallit.
Maaseutupolitiikka.fi-sivustoa kehitettiin ja
olemassa olevalle alustalle rakennettiin myös
Maaseutuparlamentti.fi-sivut. Jälkimmäistä
sivustoa priorisoitiin aikataulullisista syistä.
Päivitetyt Maaseutupolitiikka.fi-sivut, otettiin
varsinaiseen käyttöön vasta vuoden 2017
lopussa.

Syksyn aikana otettiin aktiiviseen käyttöön
maaseutupolitiikan yhteiset some-kanavat:
@maaseutupolitiikka (facebook) sekä @RuralPolicyFIN (twitter). Myös Instagramin ja Youtuben hyödynnettävyyttä kokeiltiin Maaseutuparlamentti -yhteydessä. Maaseutupolitiikan
verkoston -youtubekanava osoittautui toimivaksi ja Instagram toimivaksi tapahtumien
yhteydessä. Sosiaalisessa mediassa käytettiin aihetunnisteena #maaseutupolitiikka ja
sen kylkeen nostettiin #maapuhuu, joka lanseerattiin Maaseutuparlamentti-viestinnässä.
Itse tapahtuman aikana jälkimmäistä tunnistetta seurasi yli 85 000 somettajaa.
Maaseutupolitiikan verkostot osallistuivat aktiivisesti maaseutupolitiikan viestintään monin eri tavoin: kirjoittamalla lehtiartikkeleita,
blogikirjoituksia sekä julkaisemalla järjestetyistä tapahtumista uutisia ja muistioita.
Maaseutuparlamentin
tapahtumaviestintää
toteutettiin laajassa yhteistyössä maaseutuohjelman viestijöiden (Annukka Lyra / MMM,
Pirjo Onikki / verkostopalvelut, Hannakaisa
Markkanen / Kehittämisyhdistys Mansikka
ry), MMM/RO:n (Anna Salminen), Suomen
Kylätoiminta ry:n (Sofia Tuisku), maaseutuviraston (Riikka Isola) ja MTK:n (Merja Elomaa ja Suvi Peiponen). Maaseutuparlamentin
tiedottajana toimi Meri Kiikkala (MMM) ja
tapahtuman tuottajan ja viestintävastavana
toimi Maaseutupolitiikan neuvoston hanke- ja
viestintävastaava.
Viestinnän tilastollinen yhteenveto: Maaseutupolitiikka.fi: 129 467 katselua; 36 571 istuntoa;
20 183 uutta käyttäjää, blogeja 44 kpl ja uutista
/ tiedotetta 53 kpl. Facebookissa @maaseutupolitiikka-sivulla “Digitalisaation hyödyt eivät
tule itsestään“-blogin nosto (14.11.2017) toi
eniten kattavuutta (1295). Uutta sivua seurasi
vuoden lopussa reilu 50 tiliä. Maaseutuparlamentti.fi-sivulla oli 72 192 katselua. Blogeja julkaistiin 23 ja uutista / tiedotetta 23. #Maapuhuu
-aihetunnisteella yli 85 000 katselua ajalla 1.96.9.2017. Facebookin @maaseutuparlamentti
-kanavan kattavuus ajalla 31.8.–4.9.: 19 834.
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Kainsainvälinen
yhteistyö vuonna 2017
Suomalaisen maaseutupolitiikan verkoston kytkeytyminen
kansainvälisiin verkostoihin on luonteva ja lisäarvoa tuova ulottuvuus
maaseudun kehittämisessä. MANEn edustajia osallistui vuoden aikana
kansainväliseen verkostoitumiseen ja kokemustenvaihtoon.
Maaseutupolitiikan toimenpideohjelma sisältää kansainvälisen yhteistyön strategian, jota
toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. MANEn pääsihteeri Christell Åström, apulaispääsihteeri Hanna-Mari Kuhmonen ja
maaseutuylitarkastaja Antonia
Husberg
edustavat pääsääntöisesti suomalaista maaseutupolitiikkaa kansainvälisissä yhteyksissä.
Apulaispääsihteerit Hilkka Vihinen (Luonnonvarakeskus) ja Petri Rinne (Suomen Kylät
ry) osallistuvat tutkimuksen ja kansalaistoiminnan puitteissa myös laajasti kansainvälisen yhteistyön rakentamiseen. Maaseutupolitiikan ruotsinkielisen verkoston (IDNET)
tehtävänä on myös ylläpitää ja rakentaa siltoja
Pohjoismaihin maaseutupoliittisiin ja maaseudun kehittämisen toimijoihin ja toimintaan.
Maaseutupolitiikan erityisasiantuntija AnnSofi Backgren osallistuu IDNETin verkoston
toiminnan puitteissa kansainväliseen yhteistyöhön mm. Nordregion kautta.

OECD
OECD:n maaseututyöryhmä kokoontui Pariisissa 5.12.2017. Kokouksessa käsiteltiin muun
muassa palveluihin sekä kaivosalaan liittyviä
kokonaisuuksia sekä Puolan maaraporttia.
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Kokouksen yhteydessä järjestettiin tapaaminen OECD:n työn alla olevasta selvityksestä,
joka koskee alkuperäisväestöjä. Suomi osallistuu selvityksen tekemiseen tuottamalla
taustatietoa. Kokouksessa Suomea edusti
MANEn pääsihteeri Christell Åström.
Alueiden komitea järjesti yhteistyössä Rurality-Environment-Development R.E.D. -järjestön
kanssa seminaarin teemalla ”Rural post-2020:
more ambitious, more transversal!” 4.5.2017
Brysselissä. Tilaisuudessa jatkettiin ja syvennettiin keskustelua Cork 2.0 -julistuksen
pohjalta keskittyen erityisesti maaseutuvaikutusten arviointiin.
MANEn apulaispääsihteeri Hanna-Mari Kuhmonen (kuvassa) esitteli maaseutuvaikutusten arviointia Suomessa sekä osallistui teemaa käsitelleeseen paneelikeskusteluun.

Euroopan maaseutuparlamentti
ERP 2017
Euroopan maaseutuparlamentti (ERP) järjestettiin 18.–21.10.2017 kolmatta kertaa, kolmen
paneurooppalaisen verkoston (ELARD, PREPARE ja ERCA), 250 osallistujan, 40 kansallisuuden ja hollantilaisen Venhorstin kylä-yhteisön

voimin. Tapahtuma oli osa laajempaa ERP-prosessia, johon kuului myös suomalainen Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtuma.

Korostettiin, että suomalainen maaseutupoliittinen malli on pitkäjänteisen työn tulos. Petri
Rinne toimi kyseisen työpajan vetäjänä.

Mahdollistetaan menestyvä maaseutu -julkilausuman viestiä vietiin Venhorstiin seitsemän
hengen delegaation (kuvassa alla) voimin.
Petri Rinne toimi tapahtumassa myös puheenjohtajana ja Kim Smedslund (EMO ry, ERCA,
PREPARE) tapahtuman koordinaattorina.
Suomen delegaatioon kuuluivat myös Sofia
Tuisku (SYTY), Tauno Linkoranta (Varsinais-Suomen Kylät ry), Taina Väre (Kuntaliitto), Hanna Ruohola (SataKylät ry), Peter
Backa (ERCA) ja Antonia Husberg.

Ideamarkkinoilla Peter Backa (kuvassa) esitti
aloitteen paikkaperustaisen politiikan kehittämisestä, joka keräsi ympärilleen monta kuulijaa ja keskustelijaa. Konkreettisia malleja ja
teoreettista pohjaa paikkaperustaisuuden laajemmalle kehittämiselle.

Neljän päivän aikana keskusteltiin eurooppalaisen maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta
sekä maaseutupolitiikan edistämisen tarpeesta.
Keskusteluissa nostettiin esille tarve selkeyttää
alhaalta ylös suuntautuvaa ERP-prosessia.
Keskustelussa nostettiin keskeisesti esille myös
maaseudun nuorten asema, osallisuuden vahvistaminen heidän kohdallaan sekä heidän
äänensä vahvistaminen myös Euroopan maaseutuparlamentissa. Myös maahanmuuttajien
kotouttaminen herätti keskustelua.

Suomalainen Leader-malli maailmalle

Työpajoissa käsiteltiin muun muassa Suomen
maaseutupoliittista mallia, jota oli esittelemässä Antonia Husberg. Malli herätti kiinnostusta ja keskustelua. Suomella olisi tarjota apua
ja tukea paikkaperustaisen maaseutupolitiikan
kehittämisessä kansainvälisesti. Malli herätti myös ihmetystä: Miten kolmas sektori voi
toimia itsenäisesti kun hallinnointi on ministeriössä ja Maaseutupolitiikan neuvoston
puheenjohtajana toimii ministeri? Muutoksia
oman maan poliittiseen keskusteluun ja toimintakulttuuriin kaivattiin kipeästi erityisesti
Itä-Euroopan maiden edustajien keskuudessa.

ERP huipentui Venhorstin julkilausuman vahvistamiseen. Julkilausumassa vedotaan uuden
aikakauden paikalliskehittämisen puolesta,
jossa toiminta lähtee aidosti paikallistasolta.

Maaseutupolitiikan apulaispääsihteeri Petri
Rinne johti EU:n Leader-ryhmien kattojärjestön ELARDn puheenjohtajiston mandaatilla keväällä 2017 järjestetyn matkan Kiinaan.
Matkan tarkoituksena oli selvitettää Leadertoimintamallin viennin mahdollisuuksia maahan sekä rakentaa verkostoja. Matka oli onnistunut.

Muu kv-yhteistyö
Maaseutupoliittista kv-yhteistyötä tehdään
myös hallinnon välillä. Syksyllä Maaseutupolitiikan neuvoston viranhaltijat, pääsihteeri
Christell Åström ja hanke- ja viestintävastaava
Antonia Husberg vierailivat Ruotsin Näringsdepartementetissa (kuvassa). Agendalla oli
tietojen vaihtoa Suomen maaseutupoliittisesta
mallista ja Ruotsissa kehitettävässä maaseutupolitiikan mallissa. Agendalla oli myös maaseudun digitalisaation edisätmisen toimintamallit
sekä harvaan asutun maaseutujen monipalvelukeskus-mallit.
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Vuosikertomuksen
liitteet
Liite 1. Maaseutupolitiikan neuvoston
jäsenet ja varajäsenet 31.1.2.2017
Jari Leppä, puheenjohtaja,
maa- ja metsätalousministeri
Christell Åström, pääsihteeri,
maa- ja metsätalousministeriö
Jäsenet
Risto Murto / Liikenne- ja viestintäministeriö
Katariina Vuorela
Minna-Mari Kaila / Maa- ja metsätalousministeriö
Taina Vesanto
Maria Wakeham-Hartonen / Oikeusministeriö
Niklas Wilhelmsson
Riitta Kaivosoja / Opetus- ja kulttuuriministeriö
Mika Tammilehto
Harri Martikainen / Sisäministeriö
Leena Seitovirta
Ralf Ekebom / Sosiaali- ja terveysministeriö
Carolina Sierimo
Kaisa-Leena Lintilä / Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulla Hiekkanen-Mäkelä
Anne-Marie Välikangas / Valtiovarainministeriö
Jyri Inha
Ari Niiranen / Ympäristöministeriö		
Tarja Haaranen
Marko Pukkinen / Aluehallintovirastot
Mikael Luukanen
Jussi Halttunen /ARENE ry
Mervi Vidgren
Kari Virranta / ELY-keskukset
Petri Knaapinen
Markus Österlund / Folktinget
Ann-Sofi Backgren (IDNET)
Kari Latvus / Kirkkohallitus
Mia Aitokari (erikoismaatalousyrittäjä)
Jyrki Wallin / AKAVA
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Jukka Sippola
Riitta Bagge / Leader-ryhmät
Kari Kylkilahti
Asko Peltola / Maakuntien liitot
Eira Varis
Antti Sahi / MTK
Marko Mäki-Ahola
Paula Yliselä / Maaseudun sivistysliitto		
Pia Mustonen
Reijo Petrell / Marttaliitto
Asta Kuosmanen
Juha Nuutila / ProAgria Keskusten Liitto ry
Ritva-Liisa Nisula
Hanna Kosonen / SANK
Kaj Turunen
Mari Pantsar /Sitra
Hanna Mattila
Marjo Riitta Tervonen / Soste ry		
Elina Pajula
Jukka Kärnä / SAK		
Maaret Pulliainen
Jari Koskinen / Suomen Kuntaliitto
Taina Väre
Petri Rinne / Suomen Kylät SYTY ry
Tuomas Perheentupa
Sirkku Manninen /Suomen luonnonsuojeluliitto Tapani Veistola
Markku Granander / Suomen metsäkeskus		
Jyrki Haataja
Timo Lähdekorpi / Suomen Metsästäjäliitto
Tiina Eklund
Toivo Muilu / Suomen yliopistot, UNIFI ry		
Sari Iivonen
Hannamari Heinonen / Suomen Yrittäjät ry
Susanna Kallama
Riitta Huhtala /Suomen 4H-liitto
Sampo Juhajoki
Rikard Korkman /SLC
Jonas Laxåback

Håkan Nystrand / STTK ry
Juha Isoniemi
Katja Matveinen / Metsäneuvosto,
asiantuntijajäsen		
Matti Mäkelä

Liite 2. MANE jäsenmuutokset 2017
21.3.2017 Ei jäsenmuutoksia
31.5.2017
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
nimettiin Maaseutupolitiikan neuvoston
puheenjohtajaksi ministeri Kimmo Tiilikaisen
siirryttyä toisiin tehtäviin.
Ylijohtaja Petri Knaapinen Uudenmaan
ELY-keskuksesta nimettiin ELY-keskusten varaedustajaksi ylijohtaja Pirkko Saarelan Lapin
ELY-keskuksesta tilalle.
Ylitarkastaja Leena Seitovirta nimettiin
sisäministeriön varaedustajaksi ylitarkastaja
Jutta Antikaisen tilalle.
Neuvottelupäällikkö Jukka Sippola Loimu ry:stä nimettiin Akava:n varajäseneksi
Metsänhoitajaliiton toiminnanjohtaja Tapio
Hankalan tilalle.
Kehittämispäällikkö Elina Vehkala nimettiin
Maaseudun sivistysliiton varajäseneksi koulutussuunnittelija Vaula Hacklinin tilalle.
Verksamhetsledare (fr.o.m 1.8.2017) Jonas
Laxåback utsågs till Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds suppleant i stället
för tf. verksamhetsledare Johan Åberg.
24.10.2017
Timo Lähdekorpi nimettiin Suomen
Metsästäjäliiton edustajaksi Jani Nuijamaan
tilalle
Elinkeinopolitiikan asiantuntija Jukka Kärnä
nimettiin SAK:n edustajaksi Auli Korhosen
tilalle
Alue- ja järjestöasiantuntija Maaret Pulliainen nimettiin SAK:n varajäseneksi Jukka
Kärnän tilalle
Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti
nimettiin Leader-ryhmien varajäseneksi paikalliskehittäjä Heikki Konsalan tilalle
13.12.2017
Yksikön johtaja Risto Murto nimettiin liikenne- ja viestintäministeriön jäseneksi Kari
Ojalan tilalle
Ylitarkastaja Katariina Vuorela nimettiin
liikenne- ja viestintäministeriön varajäseneksi

Kaisa Kuukasjärven tilalle
Kehitysjohtaja Tuomas Perheentupa nimettiin Suomen Kylät ry:n varajäseneksi Risto
Matti Niemen tilalle.
Koulutussuunnittelija Pia Mustonen nimettiin Maaseudun Sivistysliiton varajäseneksi,
Elina Vehkalan tilalle

Liite 3. Sihteeristön kokoonpano
Christell Åström, pääsihteeri, pj., MMM
Apulaispääsihteerit
Hanna-Mari Kuhmonen, TEM
Petri Rinne, Suomen Kylät ry
Heli Walls, , Suomen Kylät ry
Hilkka Vihinen, Luke
Jäsenet
Ann-Sofi Backgren, IDNET
Antonia Husberg, MMM (siht.)
Laura Jänis, MMM (YPK-työryhmä)
Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät,
Heikki Konsala, Leader-toimijat -14.8., INFRA-verkosto 15.8.-23.11. saakka
Maija Lundgren, Maaseudun uusi aika ry
Maarit Sireni, ELVI -> KAHVEE
Ilkka Lehtola, ELVI -> KAHVEE
Tarja Lukkari, HAMA -> HAMA
Hanna Mattila, Sitra
Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut
Marko Mäki-Hakola, MTK
Tuomas Perheentupa, SYTY ry
Juha Rutanen, Maaseudun elinkeinot ja
osaaminen -verkosto -> OTE
Sanna Sihvola, MMM
Heli Siirilä, Maankäyttö ja infra -verkosto
31.3.2017 saakka
Heli Talvitie, ELVI -> OTE
Heidi Valtari, Maaseudun elinkeinot ja
osaaminen -verkosto -> OTE
Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto
Taina Väre, Kuntaliitto

Liite 4. Annetut lausunnot
MANE
30.10.2017 Maaseutupolitiikan neuvoston
lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätöksestä maaseudun digitalisaation edistämiseksi
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Sihteeristö
13.3.2017 Lausunto: Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset julkisiin ruokapalveluihin
ja aluetalouteen (yhdessä Harvaan asutun
maaseudun verkoston kanssa)
28.3.2017 Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön lausunto luonnoksesta sosiaali- ja
terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (yhdessä Elämänlaatu-verkoston kanssa).
15.12.2017 Sihteeristön lausunto: Hallituksen
esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyshuollossa (yhdessä
KAHVEE-verkoston kanssa)
Verkostot
13.3.2017 Harvaan asutun maaseudun
verkoston (HAMA) lausunto, joka koskee
sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden valinnanvapauslainsäädäntöä.
16.6.2017. Kansalaistoiminta- ja hyvinvointi-verkosto laatinut lausunto luonnoksesta, joka koskee valtioneuvoston asetusta
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden
tehtävien kehittämisestä, lausunto lähetetty
sähköpostilla sosiaali- ja terveysministeriöön.
17.8.2017 Harvaan asutun maaseudun
(HAMA) ja Osaaminen ja työllisyys (OTE)
-verkostot ovat lausuneet valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta. Verkostot painottavat kuljetustuen varmistamista vuoden 2018
budjetissa.
1.9.2017 Harvaan asutun maaseudun (HAMA)
verkosto: Lausunto: Luonnos HE laiksi autoverolain muuttamisesta
14.12.2017 HAMA lausunto: Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Liite 5. Julkaisuja
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjassa
Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia
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täynnä. Harvaan asutun maaseudun strategia
2017–2020. MMM julkaisusarja 4/2017.
Maaseutukatsaus 2017. Sireni, Maarit; Halonen, Maija; Hannonen, Olga; Hirvonen,
Timo; Jolkkonen, Arja; Kahila, Petri; Kattilakoski, Mari; Kuhmonen, Hanna-Mari; Kurvinen, Arja; Lemponen, Virpi; Rautiainen, Simo;
Saukkonen, Pasi; Åström, Christell (2017-0902) MMM julkaisusarja 7/2017.
Maaseutukatsauksen 2017 kansalaiskyselyn
yhteenvetoraportti. Sillanpää, Keimo; Ålander,
Tommi (2017-09-02). MMM julkaisusarja
8/2017.
Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn
vuosikertomus 2016. MMM julkaisusarja
10/2017.
Politiikkasuositukset
31.1.2017 MANE kansalaistoiminnan
verkosto, kumppanuustyö, policy brief: Kumppanuuden yhteiskuntapolitiikan vahvistaminen on välttämätöntä sote-, maakunta- ja
kuntauudistuksessa
30.10.2017 Liikkuminen palveluna - konsepti
maaseudun einkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä (MaaseutuMaaS-hanke):
Ratkaisuja maaseudun liikkumispalveluille.
Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset
2:2017
Kannanotot
30.4.2017: Sihteeristön kannanotto CAP-uudistukseen (Subject: Opinion of the Finnish
Rural Policy Council’s Secretariat concerning
the public consultation of the EU Commission on the future of the common agricultural
policy)
3.9.2017: Mahdollistetaan menestyvä maaseutu! Maaseutupoliittinen julkilausuma
Muut artikkelit
HAMA: Järviluoma J., Kauppila P., Keränen
M., Keränen V., Lukkari T., Pakkala-Jun-

tunen S., Partanen K., Takala K., (2017).
Tavoitteena saada koko suomen resurssit
käyttöön (s. 13-17) julkaisussa Aktiviteettimatkailu kainuuta kehittämässä: Esimerkkejä TKI-toiminnasta. Keränen V., Järviluoma
J. (Eds.)., Kajaanin ammattikorkeakoulu.
URN:ISBN:978-952-7219-22-5

Liite 6: Valtakunalliset maaseudun
tutkimus- ja kehittämishankkeet
Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeet
Digitaalisuus ja palveluiden saavutettavuus
maaseudulle -hanke. Käynnistynyt 2016.
Ennaltaehkäisevä toiminta ja kumppanuus
harvaan asutulla maaseudulla - MaaseutuHyte. Käynnistynyt 2016.
KYYTIIN! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa
-31.12.2017
Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen
kehittäminen (MAVEKE) -31.12.2017
Maaseutu sote-uudistuksessa - Julkisen palvelulupauksen toteutuminen maakunnallisissa
rakenteissa 1.8.2017Maaseutuyhteisöt, yrittäjyys ja muutoskestävyys (Mamuke) 1.5.2017Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna
maakuntauudistuksessa 1.4.2017-

YTYÄ MAASEUDULLE? Kunnille keinoja
yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen
maaseudun palvelutuotannossa 1.10.2017Maaseutupolitiikan teemaverkostot
Päättynyt: Ekosysteemipalvelut-verkosto
-31.1.2017
Alkanut: Harvaan asuttujen alueiden verkosto
(HAMA) 1.4.2017Päättynyt: Harvaan asutun maaseudun
-verkosto (HAMA) -31.3.2017
Alkanut: IDNET / Svenskfinland som brobyggare och pilotområde 1.4.2017Päättynyt: IDNET / Svenskfinland som innovationsplats -28.2.2017
Päättynyt: Kansalaistoiminnan politiikkaverkosto -31.1.2017
Alkanut: Kansalaistoiminta ja hyvinvointi
-verkostohanke (KAHVEE) 1.5.2017Päättynyt: Maaseudun elinkeino- ja
osaamisverkosto (MESI) -31.3.2017
Alkanut: Maaseudun elinvoimainen toimintaympäristö (INFRA) -verkosto 1.4.2017Päättynyt: Maaseudun maankäyttö ja
infra-verkosto (INFRA) -31.3.2017
Alkanut: Osaaminen ja työllisyys -verkosto
(OTE) 1.4.2017-

MONIPAIKKAINEN SOTE? Monipaikkainen
elämäntapa ja maaseudun sote-palveluiden
järjestäminen 1.8.2017

Suurimmat tapahtumat

Sisältöä, osaamista ja arvioitua tietoa kuntien
elinvoimaisuuteen, hyvinvointi- ja turvallisuustyön uudistamiseen (SOIHTU) 1.1.2017-

Kumppanuuspäivä 18.10.2017

Maaseutuparlamentti 1.–3.9.2017

Puurobaari 9.11.2017

Työtä ja koulutusta maaseudulle. Työtä ja
koulutusta maaseudulle - Tuottavatko digitalisaatio ja sähköiset palvelut uusia ratkaisuja
maaseudun opiskelu- ja työmahdollisuuksiin?
1.1.201729

#MAAPUHUU

MA ASEUTUPOLITIIKKA.FI

@RuralPolicyFIN

OSALLISTU SINÄKIN ORGANISAATIOSI KANSSA
RAKENTAVAAN MAASEUTUKESKUSTELUUN.

TARJOAA TILAN YHTEISILLE BLOGELLE JA UUTISILLE
SEKÄ TIEDOLLE.
KUN HALUAT JAKAA TIETOA OLE YHTEYDESSÄ:
MAASEUTUPOLITIIKKA@MMM.FI

SEURAA MAASEUTUPOLITIIKAN KESKUSTELUA
SOMESSA: FACEBOOK @MAASEUTUPOLITIIKKA
JA TWITTER @RURALPOLICYFI.

