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MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO (MANE) 

Aika:  Maanantai 2.5.2016, klo 13.00–15.00 

Paikka:  Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, Helsinki 
 (Maaseutupolitiikan neuvoston jäsenillä oli mahdollisuus tutustua MANEn teemaverkostojen  
 toimintaan klo. 12–13 samoissa tiloissa.)  

Jäsenet/varajäsenet: Elli Aaltonen 
Mia Aitokari 
Risto Artjoki 
Riitta Bagge 
Ralf Ekebom 
Tiina Eklund 
Markku Granander 
Hannamari Heinonen 
Riitta Huhtala 
Rikard Korkman 
Toivo Muilu 
Jani Nuijamaa 
Juha Nuutila 
Håkan Nystrand 
Kari Ojala 
Nani Pajunen 
Reijo Petrell 
Marja-Riitta Pihlman 
Petri Rinne 
Antti Sahi 
Timo Tanninen 
Marjo-Riitta Tervonen 
Tapani Veistola 
Taina Vesanto 
Kari Virranta 
Anne-Marie Välikangas 
Taina Väre 
Maria Wakeham-Hartonen 
Jyrki Wallin 
Markus Österlund 

 
Sihteeristö/teemaverkostojen edustajat: 

Ann-Sofi Backgren 
Antonia Husberg 
Mari Kattilakoski 
Seija Korhonen 
Hanna-Mari Kuhmonen 
Tarja Lukkari 
Airi Matila 
Ritva Pihlaja 
Juha Rutanen 
Heli Siirilä 
Heli Talvitie 
Heidi Valtari 
Christell Åström 
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1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.  

Kokouksen avauksessa puheenjohtaja nosti esille MANEn ja maaseutupolitiikan taustaa. Puheenjoh-
taja painotti maaseutupolitiikan laajan ja pitkäaikaisen verkostotoiminnan merkityksen suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Asettamalla Maaseutupolitiikan neuvoston valtioneuvosto haluaa vahvistaa ja viedä 
suomalaista maaseutupolitiikkaa eteenpäin, puheenjohtaja korosti.  

2. Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) tavoitteet  

Puheenjohtaja, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, pohjusti keskustelua kysymällä 
MANEn paikalla olevilta jäseniltä: Onko keskittyminen luonnon laki? Onko bioenergian logiikka saman-
lainen kuin fossiilisen energian - keskitetty tuotanto, joka ajaa keskittymistä ja kaupungistumista? 
Vastaukseksi puheenjohtaja esitti, että keskeinen keino vastata ilmastonmuutokseen on päästä eroon 
fossiilisesta energiasta. Hän lisäsi, että luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ei sovi putkiajatte-
lu, jossa raaka-aineet kulkevat teollisuuden ja kuluttajan kautta kaatopaikalle. Onko kiertotalous 
helpompi järjestää keskitetysti suurissa kaupungeissa, puheenjohtaja peräsi ja avasi keskustelun. 

Keskustelussa työ, yrittäjyys ja itsensä työllistäminen nousi keskeiseksi teemaksi. Keskeisiä kysymyk-
siä olivat: Miten maaseutu voisi parhaiten osallistua koko maan työllisyyden nostamiseen? Mistä 
maaseudun työllisyys, yrittäjyys ja itsensä työllistäminen ei hyödy? Mitä lainsäädännön muutoksia pi-
täisi pystyä tekemään, jotta maaseudulla työllisyyttä ja työllistämistä sekä yrittäjyyttä edistetään?  

Yllä mainitun teeman lisäksi infrastruktuuri, digitalisaatio sekä hajautettujen ratkaisujen mahdollisuudet 
ja kirkonkylien merkitys maaseudun elinvoimaisuudelle sekä kumppanuus nousivat esille ajankohtaisi-
na maaseutupoliittisina asiakokonaisuuksina.  

Päätös: Kuultiin puheenjohtajan alustus ja MANEn jäsenten näkemyksiä asiasta ja merkittiin tiedoksi. 

3. Maaseutupolitiikan tilannekatsaus (LIITTEET 1a ja b) 

Erityisasiantuntija Christell Åström maa- ja metsätalousministeriöstä antoi ajankohtaiskatsauksen 
maaseutupolitiikasta. Keskustelussa huomioitiin, että maaseutupolitiikka on eri asia kuin maatalouspo-
litiikka. Painotettiin, että maaseutunäkemys ei ole saanut ansaittua näkyvyyttä maa- ja 
metsätalousministeriössä kuten ei myöskään muissa keskeisissä ministeriöissä. Keskustelussa todet-
tiin, että MANE ja sen jäsenorganisaatioiden on syytä olla aktiivisia kun mietitään hankintoja ja 
palveluiden järjestämisvastuita.    

Maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriöstä esitteli EU-osarahoitteisen maa-
seudun kehittämisen, maaseutupolitiikan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
(maaseutuohjelman) yhteensovittamista. Vesanto painotti MANEn keskeistä roolia maaseutupoliittis-
ten linjausten päättäjänä. Linjaukset ovat tärkeitä seuraavan maaseutuohjelman valmistelutyölle.   

Huomioitiin, että maaseutupolitiikka toteuttaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ja, että maaseu-
tuohjelman kautta voidaan toteuttaa kokonaisohjelman tavoitteita, ns. suppean maaseutupolitiikan 
kautta.  

Päätös: Kuultiin esitykset ja merkittiin tiedoksi.  

4. Aluekehityksen tilannekatsaus ja yhteensovitus maaseutupolitiikan kanssa  

Elinkeinoministeri Olli Rehnin erityisavustaja Jannika Ranta antoi MANElle aluekehityksen tilannekat-
sauksen.  
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Keskustelussa todettiin, että asenteella on tärkeä asia siinä mielessä nähdäänkö koko maa kansain-
välistymisen vahvuutena. Huomioitiin, että hyvä sisäinen keskustelu on vahvuus kun lähdetään maana 
rakentamaan kansainvälisiä suhteita.  

Päätös: Kuultiin tilannekatsaus ja merkittiin tiedoksi.   

5. MANEn painopisteet vuonna 2016 (LIITE 2) 

Erityisasiantuntija Christell Åström esitteli MANEn työn vuoden 2016 painopisteet.  
Keskustelussa viitattiin kokouksen alkukeskusteluun ja todettiin, että MANEn keskeinen painopiste 
vuodelle 2016 on työ, yrittäjyys ja itsensä työllistäminen. Esitettiin myös, että kirkonkylät nostettaisiin 
maaseutupolitiikan keskiöön. Painotettiin kirkonkylien merkitystä maaseudun elinvoimaisuudelle ja 
paikallisille osaamiskeskittymisille. Huomautettiin, että kirkonkylien heikkenevä palveluvaraus vaikut-
taa laajoille alueille.  

Päätös: Kuultiin esitys ja käytiin keskustelua maaseutupolitiikan painopisteistä. Päätettiin vuoden 2016 
keskeiseksi maaseutupolitiikan kokonaisohjelman toteutuksen läpileikkaavaksi painopisteeksi työ, yrit-
täjyys ja itsensä työllistäminen.  

6. Maaseutuakatemia 2016 -tapahtuman antia 

Maaseutupolitiikan harvaan asutun maaseudun verkoston erityisasiantuntija Tarja Lukkari esitteli 
Maaseutuakatemian 2016 antia. Keskustelussa todettiin, että on tärkeä osallistaa niitä, joille maaseu-
tupolitiikka ei ole tuttua. Todettiin myös, että Maaseutuakatemian tuloksia on syytä analysoida kun 
mietitään MANEn toimintaa.   

Päätös: Kuultiin Maaseutuakatemia 2016 esitys ja merkittiin tiedoksi. 

7. Maaseutupolitiikan pääsihteerin, apulaispääsihteerin sekä sihteeristön asettaminen (LIITE 3)  

Erityisasiantuntija Christell Åström esitti ehdotukset pääsihteerin, apulaispääsihteerin ja sihteeristön 
nimeämiseksi. Todettiin, että sihteeristöä voidaan täydentää tarpeen mukaan.  

Päätös: Kuultiin esittely ja nimettiin pääsihteeriksi erityisasiantuntija Christell Åström maa- ja metsäta-
lousministeriöstä, apulaispääsihteeriksi maaseutuylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen työ- ja 
elinkeinoministeriöstä sekä sihteeristön jäsenet esityksen mukaan. Apulaispääsihteerit ja sihteeristön 
kokoonpanoa täydennetään tarpeen vaatiessa.  

8. Jäsenmuutokset 

Pääsihteeri Christell Åström esitti muutosehdotuksen, jonka mukaan erityisasiantuntija Lauri Holm-
ström nimetään sisäministeriön varajäseneksi Jutta Antikaisen tilalle. 

Päätös: Jäsenmuutos hyväksyttiin. Erityisasiantuntija Lauri Holmström nimettiin sisäministeriön vara-
jäseneksi Jutta Antikaisen tilalle.  

9. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15:04 kiittäen osallistujia avoimesta ja keskusteluhenkisestä ko-
kouksesta.  
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