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MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO (MANE)
Aika:
Paikka:

Tiistai 10.12.2019 klo 9.00-11.00
Hotel Arthur, auditorio, Vuorikatu 19, Helsinki

Paikalla:

Asko Peltola, pj.
Christell Åström pääsiht.
Elina Auri
Ann-Sofi Backgren
Markku Granander
Riitta Huhtala
Jarkko Huovinen
Kari Kokkola
Rikard Korkman
Anssi Kujala
Kari Kylkilahti
Anne Laitinen
Kaisa-Leena Lintilä
Timo Lähdekorpi
Toivo Muilu
Marko Mäki-Hakola
Ari Niiranen
Tuomas Perheentupa
Salka Orivuori
Mikko Rissanen
Taina Vesanto
Anne-Marie Välikangas
Paula Yliselä
Antonia Husberg, siht.

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajana toimi maakuntajohtaja Asko Peltonen. Kokous avattiin klo 9:05.

2. Edellisen kokouksen 29.10.2019 muistion hyväksyminen
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Jäsenmuutokset
Päätös:
Merkittiin jäsenmuutokset tiedoksi.
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni nimetään Maaseutupolitiikan neuvoston
varapuheenjohtajaksi Mika Lintilän tilalle.
Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala nimetään Suomen Yrittäjien varsinaiseksi jäseneksi
Hannamari Heinosen tilalle.

Toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala nimetään Agronomiliiton varsinaiseksi jäseneksi Jyrki
Wallinin tilalle.
4. Nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen maaseudulla -teeman hankkeita
Päätös:
Kuultiin esitykset, keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.
Esittelyssä kaksi maaseutupolitiikan valtakunnallisista kehittämisvaroista (Makera)
rahoitettua hanketta, joiden painopiste nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen maaseudulla.
Kaiken kaikkiaan nk. nuorisohankkeita on neljä. Hankkeista esitetään maaseutupolitiikan
politiikkasuositukset vuoden 2020 puolella.
Nuorten yrittäjyys maaseudulla (NUPO) –hanketta esitteli tutkimusjohtaja Tuomas
Kuhmonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, Turun yliopistosta
Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä
(NAPPIS) –hanketta esitteli projektipäällikkö Timo Suutari Helsingin yliopisto Ruraliainstituutista.
Yhteenveto:
Nuorten yrittäjyyspolut (NUPO) –hankkeesta todettiin, että suuri osa nuorista unelmoi
yrittäjyydestä, mutta harvan kohdalla se toteutuu. Hankkeessa on selvitetty nuorten
yrittäjyyttä tilastoinnin sekä kokemuksen ja nuorten haaveiden näkökulmista. Hanke sisältää
neljä työpakettia: mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat nuorten ryhtymistä yrittäjiksi erilaisilla
alueilla, millaisia rajoitteita nuorilla nykyisin on yrittäjyyspolulla etenemisessä erilaisilla
alueilla (Pirkanmaa ja koko maa), millaisilla mahdollisuuksia ja rajoitteita tuleva
toimintaympäristö asettaa nuorten yrittäjyydelle sekä millä toimenpiteillä nykyisiä ja
ennakoituja rajoitteita nuorten yrittäjyydelle voitaisiin lieventää ja poistaa. Hanke tuottaa
uutta tietoa, jossa yrittäjyys maaseudulla jäsentyy monipolvisena henkilökohtaisena
valintaprosessina. Hankkeesta on tuotettu nk. ”NUPO-kortit” ja esitetään
politiikkasuosituksena kansallista nuorisoyrittäjyysohjelmaa.
Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisen oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä
(NAPPIS) –hankkeessa on tarkasteltu ammatillisen koulutuksen työelämässä tapahtuvan
oppimisen ympäristöjä ja sitä, miten maaseudun pk-yrityksiin voidaan synnyttää laadukkaita
oppimisympäristöjä. Hankkeessa on haastateltu ammatillisten oppilaitosten henkilökuntaa,
opettajia ja opiskelijoita sekä yhteistyöyrityksiä koskien työelämässä oppimista.
Hankekohteina on ollut Lappajärvi, Lieksa ja Nivala. Hankkeesta julkistetaan
politiikkasuositukset, joihin kuuluu mm., että eri puolilla Suomea on maaseutualueilla
kehittynyt ja kehittymässä koulutusyhteistyön uusia toimintamalleja. Uusista
toimintamalleista tulee jakaa kokemuksia ja pyrkiä oppimaan hyvistä käytännöistä.
Hankkeet herättivät mielenkiintoa. Todettiin, että nuorten työllisyys ja yrittäjyys
maaseutualueilla on ajankohtainen teema, joka tulee nostaa esille ja syöttää hallituksen
yrittäjyysstrategia-työhön.
5. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, ajankohtaiskatsaus
Päätös:
Kuultiin esitys, keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.
Lainsäädäntöneuvos Maija Neva ympäristöministeriöstä antoi ajankohtaiskatsauksen
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen etenemisestä. Hallitusohjelmaan on
kirjattu MRL-uudistuksen loppuun saattaminen. Tavoitteena on säilyttää kuntien
kaavamonopoli. Myös kaavahierarkia säilytetään, mutta kaavaprosessien sujuvuutta
edistetään. Neva totesi, että ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon niin
kaavoituksessa, rakentamisessa kuin rakennuskannan ylläpidossa. Elinvoimatyötä ja
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strategista kaavoitusta voidaan tehdä kunta- ja maakuntarajojen yli alueellisen kasvun
vahvistamiseksi laajassa sitouttavassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Uudistusta vie eteenpäin parlamentaarinen seurantaryhmä, lakia valmisteleva työryhmä
jaostoineen sekä laaja sidosryhmäfoorumi. Uudistus on tarkoitus saada valmiiksi
syysistuntokaudella 2021, jolloin hallituksen esitys on suunniteltu annettavan eduskuntaan.
Neva korosti, että MRL:n alkuun tulee omat velvoittavat pykälät ilmastonmuutokselle ja
kansalliselle turvallisuudelle. Alueidenkäyttöä koskeva tavoitesäännös (MRL 5 §) poistuu,
mutta mahdollisuus VATtien antamiseen säilytetään.
Neva korosti, että MRL-uudistuksella on useita rajapintoja, jotka luonteeltaan erilaisia.
Rajapintalainsäädäntöä on useita kymmeniä. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän
alustavat pykäläluonnokset perusteluineen oli kommenttikierroksella 11.10-22.11 ja
kommentteja on saatu noin 290 eri taholta.
6. Maaseutupolitiikan neuvoston toimintasuunnitelma 2020
Päätös:
Kuultiin esitys, keskusteltiin ja päätettiin, että toimintasuunnitelma vuodelle 2020
hyväksytään sähköpostimenettelyllä.
Pääsihteeri Christell Åström maa- ja metsätalousministeriö esitti toimintasuunnitelman
vuodelle 2020. Toimintasuunnitelman keskiössä kokonaisohjelman 2021-27 valmistelu,
kestävä kehitys –teema sekä Maaseutuparlamentti 2020 –tapahtuma.
7. Maaseutupolitiikan kokonaisohjelman aikataulu ja prosessi
Päätös:
Kuultiin esitys ja keskusteltiin. Hyväksyttiin alustava prosessikuvaus.
Pääsihteeri Christell Åström maa- ja metsätalousministeriöstä esitti maaseutupolitiikan
kokonaisohjelman 2021-2027 –valmisteluprosessin eteneminen ja aikataulu. Hyväksyttiin
alustava prosessi ja aikataulu.

8. Muut asiat
Päätös: Todettiin ja merkittiin tiedoksi.
Hankehaut
 Tulossa: Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet vuodelle
2020 (Makerasta rahoitettavat)
 Maaseutupolitiikan verkostohankkeet 2020 (-31.1.2021)
Lausunnot ja kannanotot
 Aluekehittämispäätös kommentointikierroksella, 12.1.2020 saakka:
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/420/
 Euroopan maaseutuparlamentin 2019 julkilausuma: Peoples’ Declaration of
Candás
Julkaisut, raportit
 OECDn Working Party on Rural Policy, Pariisi 19.11.2019 (LIITE 7)
 Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle –selvitys, jossa ollut mukana Maaseudun
INFRA-verkosto
 Tulossa: Maaseutupolitiikan Maaseudun INFRA-verkoston tuottama ja Itä-Suomen
yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIAn toteuttama selvitys
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valokuiturakentamisen hyvistä rahoitusmalleista, investointitarpeista ja
sosioekonomisista vaikutuksista.
Tulossa: Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen
yhteiskehittäjinä (NAPPIS) –hankkeen politiikkasuositukset
lisätään.

Tulevat tapahtumat
 Smart shrinking - seminaari 25.2.2020 klo 11.30-14.00, eduskunnan auditorio
 SuomiAreena 2020, Miten elinvoimaista Suomea kehitetään älykkäästi ja
kestävästi kokonaisuutena, heinäkuu 2020
 Maaseutuparlamentti 2020, 1.-3.10.2020.
Sihteeristön kokoukset kevät 2020
 Helmikuu, ti 11.2. klo 10-13
 Maaliskuu, ti 24.3. klo 10-13
 Huhtikuu, ti 21.4. klo 10-13
 Toukokuu, ti 26.5. klo 10-13
 Elokuu, ti 20.8. klo 10-13
9. MANEn kevään 2020 kokoukset
Päätös: Huomioidaan, että MANElla kaksi lisäkokousta vuonna 2020. Pyydetään, että
MANEn jäsenet varaavat aikaa kokonaisohjelman työpajatyöskentelylle kokouksien
jälkeen. Todettiin ja merkittiin tiedoksi.
 Maaliskuu, ti 10.3. klo 9-11, Helsinki
 Toukokuu, ti 5.5. klo 9-11, Helsinki
 Kesäkuu, ti 16.6. klo 9-11, Helsinki
 Syyskuu ti 1.9. klo 9-11, Helsinki
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58.
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