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(YTR) 

2016-2020 
Maaseutu   
politiikan 
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1970 luvun rakenteelliset muutokset pohjusti kansallisen kokonaisvaltaisen ja 

systemaattisen maaseutupolitiikan tarvetta. Kansallinen maaseutupolitiikka on sidoksissa 

niin kansalliseen aluepolitiikan kuin EU-osarahoitteisen maaseutu ja aluepolitiikkaan.  



VOIMAVAROJAAN HYÖDYNTÄVÄ JA 
HYVINVOIVA MAASEUTU  

 

Maaseutu on erottamaton osa kansallista  

menestystä ja yhteiskuntaa. 

 

Maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustava 

hyvä elämisen ympäristö. 

 

Maaseudun aineellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja 

ekologinen perusta on tärkeä koko Suomelle. 

Visio maaseudusta 2020:  



PERUSPILARIT 

Laaja ja suppea maaseutupolitiikka 

• Laaja maaseutupolitiikka liittyy kaikkiin 

maaseutua koskeviin toimiin, joita 

toteutetaan eri hallinnonaloilla ja joita eri 

hallinnonalat toteuttavat osana 

yhteiskunnan kehittämistä.  

 

• Suppeaan maaseutupolitiikkaan 

kuuluvat yhteiskunnalliset välineet, 

joiden nimenomainen tarkoitus on 

maaseudun elinvoimaisuuden 

vahvistaminen. Esim. kuntien 

maaseutuohjelmat, Leader ja 

kylätoiminta.   

 

• MANEn tehtävänä on sovittaa yhteen 

laajan ja suppean maaseutupolitiikan 

toimia.  

Maaseutu mahdollisuutena 

• Maaseutu on erottamaton osa 

suomalaisen yhteiskunnan 

hyvinvointia ja menestystä.  

Paikkaperustainen politiikka 

• Tarkoittaa, että kehittämistyön 

lähtökohdaksi otetaan tietyn alueen 

resurssit ja toimintamahdollisuudet 

sekä myös alueen haasteet.  

 

Verkostomainen toimintatapa 

• Maaseutupolitiikan laaja verkosto 

koostuu toimijoista yhteiskunnan eri 

sektoreista ja kaikilta toiminnan 

tasoilta (paikallinen, alueellinen, 

kansallinen ja kansainvälinen). 

 

Rural Policy in  Finland 4 



MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO MANE 

• Valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE, johtaa ja 

linjaa maaseutupolitiikan toteuttamista 

• Toimikausi 1.5.2016-31.12.2020 

• Maa ja metsätalousministeri Jari Leppä puheenjohtaja, elinkeinoministeri 

Mika Lintilä varapuheenjohtaja 

• 35 jäsentä (poikkihallinnollinen luonne huomioitu kokoonpanossa) 

• 10 tehtävää jotka toteutetaan laajan verkoston puitteissa sekä 

maaseutupolitiikan työkaluilla.  

• Yhteensovitus aluepolitiikan kanssa sekä kansalliseen ja EU-

osarahoitteiseen  maaseudun kehittämistoimintaan tärkeää 

• Maaseutupolitiikan kokonaisohjelma 2014-2020 ”Mahdollisuuksien 

maaseutu”, maaseutupolitiikan toimintaohjelma ja laajan maaseutupolitiikan 

työkalu.  
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MANEn teemaverkostot 

5 teemaverkosta 

Sihteeristö 

Pääsihteeristö 
MANEn 
jäsen-

organisaatiot 

Kansalaistoiminta 
ja hyvinvointi 

Osaaminen ja 
työllisyys 

Elinvoimainen 

toimintaympäristö  

Svenskfinland 
som 

brobyggare 

Harvaan 
asuttu 

maaseutu 

Alueiden uudistumisen 
neuvottelukunta  

 

Metsä-
neuvosto 

Maaseutu-
verkosto 

 

SANK  
Kaupunkipolitiikka 

 

Muut keskeiset 
yhteistyötahot 

• LVM 

• MMM 

• OM 

• OKM 

• SM 

• STM 

• TEM 

• VM 

• YM 

• ELYt 

• AVIt 

 

• Sitra

• Kuntaliitto 

• Maakuntien liitot 

• MTK 

• SLC 

• Metsäkeskus 

• SAK 

• STTK 

• AKAVA 

• Suomen yrittäjät 

• Soste 

• UNIFI 

• ARENE 

• SANK 

• Pro Agria

• Kirkkohallitus 

• Maaseudun 

Sivistysliitto 

• Folktinget 

• SYTY ry 

• Leader- 

toimintaryhmät 

• Marttaliitto 

• Suomen 

Metsästäjäliitto 

• 4H nuoret 

• Suomen 

luonnonsuojeluliitto 

 

 

Teemaverkostojen 
erityisasiantuntijat 

Teemaverkostojen taustaorganisaatiot  
ja jäsenorganisaatiot 



Tilaa uutiskirjeemme!  

Maaseutupolitiikka.fi/ajankohtaiskirje 
 

• MVA pilottihanke 

• Yhteisölähtöinen paikallinen 

kehittäminen 

• Ensi vuoden 

toimintasuunnitelma 

• HAMA parlamentaarinen 
työryhmä 

• Maaseutupolitiikan 

valtakunnalliset t&k  

hankkeet 

 

JUURI NYT 



MAASEUTUVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI 

- TYÖKALU ONNISTUNEIDEN PÄÄTÖSTEN 
TUEKSI 
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MVA:N TARKOITUS 

•Tunnistaa maaseudulle kohdistuvat vaikutukset 
  

• Lisätä myönteisiä vaikutuksia  
 

• Vähentää tai ehkäistä kielteisiä vaikutuksia 
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MANEN ROOLI MVA:SSA 

MANEn tehtävänä: ”maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja 
käyttöön oton edistäminen ja seuranta” 

Vuosina 2018-2020  maaseutuvaikutusten arvioinnin jäsennellympi toteutus. 

 

• Maaseutuvaikutusten arviointia koskien MANEssa tehdään työtä kolmella 
tasolla: kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla sekä näiden välillä. 

• Osallistuminen kansainväliseen keskusteluun MVAsta (rural proofing), 
tuoden suomalaista MVA -toimintatapaa esille.  

• MVA -tietopankki. 

• MVA -yhteyshenkilöiden verkosto.  

• MVA -tilaisuuksia, jonka kohderyhmänä ovat maakunnat ja kunnat.  
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MVA:N KYTKEMINEN PÄÄTÖKSENTEKOON 
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MVA TUO MAASEUDUN NÄKÖKULMAA 
ERILAISISSA MUUTOSTILANTEESSA 



MVA ON TYÖKALU JA 
OSALLISTAMISPROSESSI 

Ø suunnitteluun ja 
päätöksentekoon, sekä 
toteutukseen 

 

Ø tuottaa uutta tietoa 
kuntalaisilta 
päätöksentekoon  

 

Ø resurssien allokointiin 

 

Ø auttaa realiteettien 
tunnistamisessa ja  
hyväksymisessä 

 

 

Ø uudistuvassa yhteistyössä - 
kumppanuudessa 

 

Ø vuoropuheluna, 
osallistumisena ja  
sitoutumisena 

 

Ø parantaa sidosryhmien 
välistä vuorovaikutusta 

 

Ø synnyttää uusia näkökulmia 

 

Ø avaa päätöksentekoa 
asukkaille, järjestöille, 
yrityksille 

 

 



Leaderit voivat olla 
aloitteellisia mva- 

prosessin 
käynnistämisessä niin 

alue- kuin 
paikallistasolla, sekä 
fasilitoida prosesseja 

 

LEADERIT MVA:SSA 


