
Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaa lla –
MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa

Pirkanmaan pilotti
Päivi Kujala

MVA-koordinaattori, Kuntaliitto

21.11.2017 www.pirkanmaa2019.fi1



MAASEUTUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖKALUNA SOTE- ja 
MAAKUNTAUUDISTUKSESSA -HANKE

Miten erilaiset päätökset vaikuttavat maaseudulla a suvien ja työskentelevien ihmisten 
olosuhteisiin ja sujuvaan arkeen?

• Kuntaliiton hallinnoima valtakunnallinen hanke vuosina 2017-2018. 
• MMM:n hankerahoitus 50 000 euroa (80% kuluista)
• Pilottimaakuntina Pirkanmaa ja Kainuu

Tavoitteena on:
• varmistaa osaltaan, että uudistuksessa huomioidaan maaseudun elinvoimaan ja palveluihin 

vaikuttavat keskeiset asiat
• kehittää edelleen MVA-työkalua

� ”Luodaan mekanismi, miten maaseutu huomioidaan uusissa maakunnissa”
• tuottaa MVA-materiaalia laajempaan käyttöön: artikkelit, sähköiset julkaisut jne. 



KOKEMUKSIA KAHDEN ERILAISEN MAAKUNNAN PILOTISTA

Asukkaita 509 356, 23 kuntaa, bkt 17 337 milj.€ Asukkaita 74 803, 8 kuntaa, bkt 2 071 milj.€

Tilastokeskus 31.12.2016



Pirkanmaan maakuntauudistusta numeroina

• Tuleva maakuntahallinto on n. 21000 työntekijän organisaatio
• Yhdistää

– 23 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, 
ympäristöterveydenhuolto, maaseutuhallinnon ja lomituspalvelut

– Pirkanmaan liiton, ELY-keskuksen, pelastuslaitoksen ja TE-
toimiston tehtävät kokonaisuutena, tehtäviä aluehallintovirastosta

• Valmistelua tekemässä 3 muutosjohtajaa, 21 projektipäällikköä, 12 
projektipäällikön paikkaa auki, yhteensä noin 350 asiantuntijaa

• Maakuntahallinnolle siirtyy mm. 669 sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimipistettä

• Vaikuttaa 509 356 asukkaan arkeen
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”Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostav in 
uudistus Pirkanmaalle.”

Asiantuntijaryhmä Pirkanmaalla
• Marko Mäkinen, Pirkanmaa liitto, pj
• Katariina Pylsy, Sastamalan kaupunki
• Visa Merikoski, MTK-Pirkanmaa
• Kari Kylkilahti , Kantri ry
• Heidi Tanhua, Virtain kapunki
• Anne Värilä, Pirkanmaa ELY-keskus
• Timo Perälampi, Lempäälän kunta
• Jyrki Moilanen, Punkalaitumen kunta
• Päivi Kujala, MVA-koordinaattori, Kuntaliitto

21.11.2017 www.pirkanmaa2019.fi5



MITÄ ARVIOIDAAN?
Tavoitteena elinvoimainen ja yhteistyökykyinen maas eutu

MAASEUTUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. 

ARVIOITAVA ASIA:

TEEMA: MAASEUDUN ELINVOIMA

Miten toimenpide/päätös vaikuttaa maaseudulla

(Toimenpiteellä/päätöksellä voidaan tarkoittaa yksittäistä muutosta 

tai laajempaa uudistuskokonaisuutta.)

Vaikutus 

-2,-1,0,1,2

Maakunnallinen vaikutusmahdollisuus:

Mitä voidaan tehdä?

11. Elinkeinot, yrittäjyys ja työ

• elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden edellytyksiin?

• julkisten työpaikkojen määrään?

• mahdollisuuksiin tehdä investointeja maaseudulle?

• osaavan työvoiman saatavuuteen?

• yrittäjien mahdollisuuksiin toimia tarjoajina? 

(valinnanvapaus, hankinnat) 

•
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Muut arvioitavat teemat:

Osaaminen ja kyvykkyydet

Asuminen, palvelut ja liikkuminen

Vetovoimatekijät ja vahvuudet



Miten MVA-prosessi tehdään?

� Kytketään MVA-työsuunnitelma käynnissä olevaan prosessiin
� Arvioidaan valmisteluryhmien aineistoja 
� Järjestetään työpajoja ja muita tilaisuuksia maakunnassa
� Osallistutaan valmisteluryhmien työhön mahdollisuuksien mukaan
� Tuotetaan tietoa arviointiprosessista
� Kehitetään työkalua: Kysymyspatteristoon mukaan vaikutuksen 

voimakkuus

� Tehdään yhteinen kysely Kainuun kanssa valmistelijoille/asukkaille
� Osallistutaan valtakunnalliseen tiedottamiseen ja tilaisuuksiin
� Luodaan mekanismi, millä maaseutu huomioidaan tulevassa 

maakunnassa
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Suunnitellut MVA-tilaisuudet Pirkanmaalla
tammi-helmikuussa 2018

• Suunnitellut maaseutuvaikutusten arviointi –teematilaisuudet
Sastamala: maaseutu, maatalous ja yrittäjyys  
Ruovesi: koulutus, soteratkaisut 
Kuhmoinen: syrjäisen maaseudun vetovoimatekijät ja maakuntavaihdos 
Lempäälä: TE-palvelut ja asuminen  
Parkano: elinkeinot, yrittäjyys ja työ  
Punkalaidun: biotalous, maahanmuutto

• Keskustelujen perusteella muotoillaan politiikkasuositukset maakuntauudistuksen 
valmistelijoille ja uuden maakunnan toimijoille

21.11.2017 www.pirkanmaa2019.fi8



Mitä maaseutukunnat tarjoavat? Nettisivuilta poimit tua

• ”Näitä isoja asioita pohtiessasi ethän unohda tärkeintä: nykyaikainen 
maaseutu tarjoaa työtä ja elämisentasoa!” (Kihniön kunta)
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Kiitos!

Lisätietoja: Pirkanmaan koordinaattori Päivi Kujala. 
paivi.kujala@kuusnetikka.fi p. 045 124 6265
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