
Maaseudun ja saariston terveiset päättäjille 

Työpajassa keskusteltiin, mitä pohjoispohjalaiset maaseudun kehittäjät ja toimijat haluavat viestiä 

alueeltaan valtakunnan maaseutu- ja saaristopolitiikkaan. Työpajan aluksi näytettiin yleisteemat (A-

E), mistä toivottiin keskustelua. Tarkempia keskusteltavia asioita ei annettu ennakkoon ja 

keskustelu sai muodostua vapaasti. Aihepiirejä ei myöskään arvotettu toisiinsa nähden. Neljä eri 

ryhmäkokoonpanoa jakautui muutaman hengen pöytäkeskusteluihin vapaasti ja pöytäkunnittain 

tuotettiin kaikkiaan 48 eri ideaa/toivetta päättäjille. Tässä tuodaan esille mielenkiintoisimmat ja 

sellaiset ideat, jotka eniten keskusteluttivat.  

A) Osallisuus, yhteisöllisyys ja lähidemokratia 

Teemassa eniten nousi esille nuorten huomioiminen - nuoria tulisi saada mukaan 

päätöksentekoon. Yksittäisenä konkreettisena toiveena esitettiin, että kaikkiin kuntiin tulisi perustaa 

kyläparlamentit. Näistä on jo pitkää puhuttu, mutta ne eivät ole vain konkretisoituneet. Pehmeitä 

arvoja, positiivista ajattelua ja kehittämisotetta ja hyvää elämää ei saa unohtaa 

maaseutupolitiikassa. 

B) Asuminen (ml. kausi- ja vakituinen) ja palvelut 

Erilaiset rahoitukseen ja verotukseen liittyvät maaseutua tasa-arvoisemmin kohtelevat ajatukset 

synnyttivät keskustelua (kaksoiskuntalaisuus, verot kerätään esim. työpaikan mukaan, 

syrjäseutulisän palauttaminen, osa-aika asumisesta verotuloja maaseudulle, ARA-rahoituksen 

suuntaaminen maaseudulle). Asumisen Tinderissä kohtaisivat asumispalvelujen tarjoavat ja 

tarvitsevat niin, että saataisiin helpommin esim. perikuntien omistamia torppia asuinkäyttöön. 

C) Infrastruktuuri 

Saavutettavuuteen liittyvät infrastruktuuri ja palvelut (teiden kunnossapito, väylärahoituksen 

tasapuolinen kohdentaminen, valokuitu kaikkialle, kimppakyyti ja –taksipalvelut), kaavoitusasiat 

(maaseudulle väljemmät kaavat, asumisen ja elinkeinon harjoittamisen mahdollistaminen, 

asukkaiden osallistaminen, elinkeinovaikutusten arviointi kaavoituksessa, ympäristövaikutusten 

arvioinnin uudistaminen kaavoituksessa) sekä maaseudulle rakentamisen kalleus nousivat 

keskusteluissa. Esitettiin, että arvonlisäverotus voisi olla keveämpää tai jopa nolla 

maaseuturakentamisessa.  

D) Elinkeinot ja osaaminen 

Päättäjille viesti: maaseutu tuottaa kasvua, vaikka väki vähenisi - kasvu on työn tuottavuudessa. 

On hyvin tärkeää, että kasvuhakuisille maaseutuyrityksille on neuvontaa ja apua tarjolla. 

Mikroyrittäjyyden nykyistä näkyvämpi esille nostaminen ja arvostus on myös oleellista. Alueella 

tulee säilyä tutkimustoiminta, koulutus ja osaaminen. Metsätalous ja metsien hoito ovat tärkeitä 

Pohjois-Pohjanmaalle. Toivottiin sovelluspohjaa, jossa elinkeinoelämän osaajat ja apua tarvitsevat 

kohtaisivat eli tilausta olisi myös Osaamisen Tinderille. 

E) Luonto ja ympäristö  

Kulttuuriympäristön säilyttämistä, metsien hoitoa ja osaamisen lisäystä ympäristöasioissa nostettiin 

esille. Asenneilmasto maatalouden harjoittamiseen tulisi muuttua. Vanhoja navettoja halutaan 

hyötykäyttöön nykyistä paremmin. Todettiin, että maakunnassa on paljon tuulienergiaa 

(tarpeeksi?). Toivottiin, että 3-5 tilan yhteiset aurinkoenergiapuistot yleistyisivät. 

Ympäristövaikutusten arviointi kaavoituksessa tulisi uudistaa. 


