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Kokouskutsu ja esityslista 1/2021

30.3.2021 VN/9074/2021
VN/9074/2021-MMM-1

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin s-posti, internet
Postadress Besöksadress Telefon e-post, internet
Maaseutupolitiikan neuvosto
Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30 Mariankatu 11 0295 162033 kirjaamo@mmm.fi
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 162033 maaseutupolitiikka@mmm.fi, maaseutupolitiikka.fi

Maaseutupolitiikan neuvoston kokouskutsu ja esityslista 6.4.2021

Aika 6.4.2021 klo 09.00-11.00.

Paikka Microsoft Teams-kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Liity videoneuvottelulaitteella: 428833031@t.plcm.vc
Videoneuvottelun tunnus: 129 642 435 7
Vaihtoehtoiset VTC-liittymisohjeet

Pyydämme huomioimaan, että liitteet lisätään maaseutupolitiikka.fi ekstranettiin.
Uudet MANE jäsenet ja varajäsenet saavat käyttäjätunnukset maaseutupolitiikka.fi-
sivun lomakkeen kautta.

1 Kokouksen avaus

Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri  Jari Leppä  avaa neuvoston
kokouksen.

Päätösehdotus: Todetaan

Päätös:

2 Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:

Maaseutupolitiikan neuvosto päättää

hyväksyä esityslistan 1/2021 muutoksitta (/seuraavilla muutoksilla:)

Päätös:

3 Ilmoitusasiat

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn)
pääsihteerinä toimivalle Christell Åströmille virkavapautta ajalle 15.2.-15.6.2021.
Åströmin virkavapauden aikana pääsihteerille kuuluvia tehtäviä hoitaa
maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg maa- ja metsätalousministeriössä.

Laura Latvakoski on aloittanut maaseutupolitiikkaan kytkeytyvät suunnittelijan työt maa- ja
metsätalousministeriössä. Latvakoski toimii muun muassa maaseutupolitiikan neuvoston
kokoussihteerinä.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZmNTg5NTktM2Y2OS00YmE1LWI3YjktZmY0MjVlNGJmNTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c39ecab6-fd9d-453a-92e9-1d8f40f2f504%22%2c%22Oid%22%3a%222b44f273-ef20-4473-b1ee-49fce40bc3c7%22%7d
mailto:428833031@t.plcm.vc
https://dialin.plcm.vc/teams/?key=428833031&conf=1296424357
https://www.maaseutupolitiikka.fi/account/login
https://www.maaseutupolitiikka.fi/account/register
https://www.maaseutupolitiikka.fi/account/register
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4 Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 2021–2027 

yksityiskohtainen käsittely 

Esittelijät: Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, 
antonia.husberg@mmm.fi, Mari Kattilakoski, erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja 
hyvinvointi –verkosto (KAVHEE) / Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos, mari.kattilakoski@uef.fi.  

Tausta 

Valtioneuvoston asettamispäätöksen (18.2.2021) mukaan maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) 
tehtävänä on muun muassa ”maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 toteuttaminen ja siihen 
liittyvä kehittämistyö erikseen määritellyissä teemoissa sekä toteutuksen seuranta hallinnonalojen ja 
hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä.”  

Kokonaisohjelmaa on valmisteltu vuoden 2020 aikana Maaseutu kestävyysmurroksen tuulenhalkojaksi –
strategian pohjalta (2019). Kokonaisohjelman valmisteluun osallistui vuoden aikana lähes 150 henkilöä. 
MANE sihteeristö pyysi luonnokseen kommentteja aikana 8.3.–22.3.2021. Vastauksia saapui yhteensä 
32 kappaletta. Kokonaisohjelmasta on tehty ympäristövaikutusten (SOVA) sekä sukupuolivaikutusten 
(suvaus) arvioinnit, jotka ovat kokonaisohjelman liitteinä.  

”Ajassa uudistuva maaseutu” on seitsemäs maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 2021–2027. 
Kokonaisohjelma sisältää vision, kolme strategista kiintopistettä tavoitteineen, viisi teemaa sekä 70 
maaseutupoliittista toimenpidettä. Kokonaisohjelma on MANEn toimintaohjelma.  

Liite 1. Ajassa uudistuva maaseutu – maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 2021–2027 

Liite 2. Ajassa uudistuva maaseutu – kokonaisohjelman yhteenveto luvuittain 

Päätösehdotus: 

Maaseutupolitiikan neuvosto päättää 

− hyväksyä Ajassa uudistuva maaseutu – maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 
2021–2027. 

Päätös:  
 

5 Maaseutupolitiikan temaattisten verkostojen painopisteet vuosille 2021–2023 

Esittelijä: Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö 

Tausta 

Valtioneuvoston asettamispäätöksen (18.2.2021) mukaisesti MANEn tehtäviin kuuluu kohdassa 4 
käsitellyn maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttaminen ja siihen liittyvä kehittämistyö erikseen 
määritellyissä teemoissa. Maaseutupolitiikan teemoja edistetään valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- 
ja kehittämishankkeilla. Maaseutupolitiikan temaattisia verkostohankkeita rahoitetaan valtion 
talousarvion maaseudun kehittämisen momentilta 30.10.63. Nykyiset maaseutupolitiikan temaattiset 
verkostot päättävät toimintansa kevään 2021 aikana.   

MANEn päätös maaseutupolitiikan temaattisten verkostojen painopisteistä on perustana, kun 
valmistellaan valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankehaun, jonka kautta 
haetaan uusia maaseutupolitiikan temaattisia verkostoja ajalle 2021–2023.  

Liite 3. Esitys maaseutupolitiikan temaattisten verkostojen painopisteiksi vuosille 2021–2023. 

Päätösehdotus: 

Maaseutupolitiikan neuvosto päättää 

− maaseutupolitiikan temaattisten verkostojen painopisteet vuosille 2021–2023 keskustelun 
pohjalta.  

mailto:antonia.husberg@mmm.fi
mailto:mari.kattilakoski@uef.fi
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Päätös: 
 

6 Maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteeristön asettaminen 

Esittelijä: Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö 

Tausta 

Valtioneuvoston 18.2.2021 asettamispäätöksen mukaisesi MANE asettaa apulaispääsihteerit, jotka 
edustavat hallintoa, tutkimusta sekä kansalaistoimintaa.  

Tavanomaisesti hallinnon apulaispääsihteeri on nimetty työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka vastaa 
aluekehittämisestä. Tutkimuksen apulaispääsihteeri edustaa yhteiskunnallista maaseutututkimusta. 
Kansalaistoiminnan apulaispääsihteeri edustaa maaseudun kansalaisjärjestötoimintaa.  

Päätösehdotus: 

Maaseutupolitiikan neuvosto päättää 

− asettaa hallinnon apulaispääsihteeriksi erityisasiantuntija Hanna-Mari Kuhmosen työ- ja 
elinkeinoministeriöstä, tutkimuksen apulaispääsihteeriksi tutkimusprofessori Hilkka 
Vihisen Luonnonvarakeskuksesta sekä kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juolan, 
Maaseudun Sivistysliitosta kansalaistoiminnan apulaispääsihteeriksi vuosille 2021-2023   

Päätös: 
 

7 Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön asettaminen - alustava käsittely 

Esittelijä: Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö 

Tausta: 

Valtioneuvoston asettamispäätöksen (18.2.2021) mukaisesti MANE asettaa sihteeristön. Päätöksessä 
todetaan, että ”poikkihallinnollinen ja eri sektoreita edustava sihteeristö valmistelee neuvostossa 
käsiteltävät asiat ja toteuttaa neuvoston linjaamia asioita”. Sihteeristö myös lausuu omissa nimissään ja 
voi tehdä kannanottoja. Sihteeristö voi asettaa omia työryhmiä sekä toteuttaa maaseutupoliittista 
viestintää. 

Liite 4. Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö – huomioita MANE 2016–2020 arvioinnista 

Päätösehdotus: 

Maaseutupolitiikan neuvosto päättää 

− pyytää kunkin jäsenorganisaation nimeämään edustajansa sihteeristöön ja ilmoittamaan 
edustajansa nimen 14.5. mennessä sähköpostitse osoitteisiin 
maaseutupolitiikka@mmm.fi sekä kirjaamo@mmm.fi.  

− lisäksi pyytää edustajia maaseutuverkostosta, maaseutututkijoiden yhdistyksestä MUA 
ry:stä sekä jäsenorganisaatioiden nuorisojärjestöistä/-jaostoista. 

Päätös: 
 

8 Maaseutupolitiikan työryhmät kaudella 2021–2025 

Esittelijä: Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö 

Tausta 

Valtioneuvoston asettamispäätöksen (18.2.2021) mukaisesti MANE voi tarvittaessa asettaa erillisiä 
määräaikaisia ja poikkihallinnollisia työryhmiä ja kutsua niiden jäseneksi yksittäisiä asiantuntijoita tai 

mailto:maaseutupolitiikka@mmm.fi
mailto:kirjaamo@mmm.fi
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edustajia eri hallinnonaloilta tai asiantuntijaorganisaatioista. Maaseutupolitiikan neuvosto voi asettaa ja 
lakkauttaa työryhmiä.  

Liite 5. Maaseutupolitiikan työryhmät kaudella 2021–2025 

Päätösehdotus: 

Maaseutupolitiikan neuvosto päättää 

− asettaa tarvitsemansa työryhmät keskustelun pohjalta.  

Päätös: 
 

9 Muut asiat 

− Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö valmistelee lausuntoja seuraaviin 
lausuntopyyntöihin: 

o Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus 

o Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä 
o Lausuntopyyntö: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun ja siihen 

liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 
 

− Maaseutupolitiikan neuvoston (2016-2020) asettama hankeryhmä on arvioinut vuoden 
2021 hankehakemuksia ja esittää maa- ja metsätalousministeriölle neljä uutta 
valtakunnallista tutkimus- ja kehittämishanketta rahoitettavaksi (maaseutupolitiikka.fi).  

− Maaseutupolitiikan temaattiset verkostot (2020-2021) päättävät toimintansa kevään 
aikana. Loppuraportit käsitellään MANE sihteeristön kokouksessa 20.4.  

− Hankeryhmä on päättänyt avata uuden kohdistetun pienimuotoisen hankehaun (80 000 
euroa) teemassa nuoret, monipaikkaisuus ja uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuudet. 
Hankehaku avataan huhtikuussa. 

− Maaseutupolitiikan neuvoston päätöksen mukaan (8.12.2020) MANE osallistuu Hyvin 
sanottu – hankkeeseen.  

− Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla –kampanja on käynnissä ja 
toteutetaan osana valtakunnallista Maaseutuparlamentti 2021 –tapahtumaa (1.-
2.10.2021). Kampanja on maaseutupolitiikan vuoden 2021 Hyvin sanottu –teko. 

− Maaseutupolitiikan sihteeristö valmistelee kirjettä kuntavaaliehdokkaille ja tuleville 
luottamushenkilöille.  

− Ylimenokaudelle asetettu MANE sihteeristö kokoontuu 20.4. klo 10-12.00. 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi 

 

10 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 2.6.2021 klo 09-11.00. Kokous järjestetään Microsoft Teams-kokouksena. 
 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=02dea020-f63d-4417-ace3-019d3a88745b&respondentId=3cd6f7e4-18a2-43f2-80e1-81c51f55fb77
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=02dea020-f63d-4417-ace3-019d3a88745b&respondentId=3cd6f7e4-18a2-43f2-80e1-81c51f55fb77
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1b6edf0d-d70d-4957-b96a-1efa6db17ba4
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=19a12b19-5af8-4ae4-bdb8-ce5adc129f33
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=19a12b19-5af8-4ae4-bdb8-ce5adc129f33
https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/maaseutupolitiikan-neuvoston-hankeryhma-esittaa-rahoitettavaksi-nelja-uutta-valtakunnallista-tutkimus-ja-kehittamishanketta
https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/maaseutupolitiikan-neuvoston-hankeryhma-esittaa-rahoitettavaksi-nelja-uutta-valtakunnallista-tutkimus-ja-kehittamishanketta
https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/maaseutupolitiikan-neuvoston-hankeryhma-esittaa-rahoitettavaksi-nelja-uutta-valtakunnallista-tutkimus-ja-kehittamishanketta
https://www.maaseutuparlamentti.fi/ideafestivaali
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11 Kokouksen päättäminen 

 

Liitteet Liite 1. Ajassa uudistuva maaseutu – maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 
2021-2027 
Liite 2. Ajassa uudistuva maaseutu – kokonaisohjelma luvuittain 
Liite3. Esitys maaseutupolitiikan temaattisten verkostojen painopisteiksi vuosille 
2021-2027. 
Liite 4. Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö – huomioita MANE 2016–2020 
arvioinnista 
Liite 5. Maaseutupolitiikan työryhmät kaudella 2021–2025 
 

Jakelu Maaseutupolitiikan neuvoston jäsenet ja varajäsenet  
 

Tiedoksi MANE sihteeristön jäsenet 
MMM: Kansliapäällikkö, ministerin erityisavustajat, ministerin sihteeri, 
erityisavustajien sihteerit, osastopäälliköt ja osasatopäälliköiden sihteerit. 
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