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Jakelussa mainituille 
 

  

 

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän asettaminen 

 

 

 

 

 

Asettaminen Valtioneuvosto on 8.10.2020 asettanut Harvaan asuttujen alueiden parla-
mentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdolli-
suuksien parantamiseksi. 

Toimikausi  12.10.2020-30.6.2023 
 

Tausta  Valtioneuvosto asetti lokakuussa 2017 toimikaudelle 1.11.2017 - 
30.9.2019 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suo-
men harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi.  Työ-
ryhmä luovutti loppuraporttinsa 11.10.2019. Tilaisuudessa todettiin tarve 
asettaa uusi parlamentaarinen työryhmä seuraamaan sekä edistämään 
loppuraporttiin kirjattujen toimenpide-esitysten toteutusta. Asetettavan työ-
ryhmän tehtäviin kuuluisi lisäksi hallitusohjelmassa esitettyjen harvaan 
asuttuja alueita koskevien toimenpiteiden toteutuksen edistäminen ja seu-
ranta.   

  
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että harvaan 
asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän esityksen pohjalta toteu-
tetaan vaikuttavuusarviointi ja muodostetaan toimenpideohjelma kokeilui-
neen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi myös väestöään menettä-
ville alueille. 

Tavoitteet  Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on edistää harvaan asuttujen alu-
eiden elinvoimaisuutta. Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan har-
vaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän esityksen pohjalta 
toteutetaan vaikuttavuusarviointi ja muodostetaan toimenpideohjelma ko-
keiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi myös väestöään me-
nettäville alueille. Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryh-
män tulee asettamisen jälkeen laatia edellä mainittu toimenpideohjelma, 
jonka sisältämät kokeilut rahoitetaan harvaan asutun maaseudun parla-
mentaariselle työryhmälle osoitetun rahoituksen puitteissa. 
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Tehtävät  Työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysy-
myksiä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta erityisesti seuraavien toi-
menpiteiden avulla: 

 

 Edistää sekä seurata vuosina 2017-2019 toimineen parlamentaarisen 
työryhmän loppuraportin toimenpide-ehdotusten toteutumista 

 Edistää sekä seurata hallitusohjelmassa olevien harvaan asuttuja alu-
eita koskevien kirjausten toteutumista 

 Laatia toimenpideohjelma selvityksistä ja kokeiluista sekä jatkotoi-
menpiteistä 

 Vastata pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisen har-
vaan asuttujen alueiden kehittämiseen osoitetun ja vuoden 2020 ta-
lousarvioon sisältyvän kertaluonteisen neljän miljoonan euron rahoi-
tuksen kohdentamisesta ja käytöstä. 

 Arvioida toimenpiteiden toteutuksen vaikuttavuutta. 
 

Työryhmä viestii ja raportoi työn edistymisestä vuosittain toimikauden ai-
kana sekä laatii loppuraportin toimikautensa päättyessä. 

 
Parlamentaarisen työryhmän kokoonpano 

 
Puheenjohtaja 
Keskustan eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Hanna Huttunen 
  
Varapuheenjohtaja 
Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä 
  
Jäsenet  
  
Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Raimo Piirainen 
Piritta Rantanen (varajäsen) 

 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Jenna Simula 
kansanedustaja Minna Reijonen 
kansanedustaja Veijo Niemi (varajäsen) 
 
Kokoomuksen eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Arto Satonen 
kansanedustaja Heikki Autto 
kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (varajäsen) 
 
Keskustan eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Anne Kalmari 
kansanedustaja Mikko Kinnunen (varajäsen) 
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Vihreä eduskuntaryhmä  
kansanedustaja Atte Harjanne 
kansanedustaja Tiina Elo (varajäsen) 
 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Katja Hänninen 
kansanedustaja Juho Kautto (varajäsen) 
 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Sandra Bergqvist 
kansanedustaja Anders Norrback (varajäsen) 
 
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Sari Tanus 
Päivi Räsänen (varajäsen) 
 
Liike Nyt -eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Harry Harkimo 
 
Pysyvät asiantuntijat 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
neuvotteleva virkamies Ville Schildt 
neuvotteleva virkamies Christell Åström (varajäsen) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen 
erityisasiantuntija Hanna-Mari Kuhmonen (varajäsen) 
 
Valtiovarainministeriö 
finanssineuvos Anne-Marie Välikangas 
lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (varajäsen) 
 
Sihteeri 

 
Maa- ja metsätalousministeriö 
erityisasiantuntija Auli Sihvola 
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Asiantuntijat  
 

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä voi kuulla  
asiantuntijoita. 

 
Kustannukset ja rahoitus 
 

Parlamentaarisen työryhmän kustannukset katetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön momentilta 30.10.63. Työryhmässä edustettuna olevat tahot 
vastaavat edustajiensa työryhmän kokouksiin osallistumisesta aiheutu-
vista matka- ja majoituskustannuksista. Työryhmän jäsenille ei makseta 
kokouspalkkioita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jari Leppä 
maa ja metsätalousministeri 
 

 
Sara Vänttinen 
hallitussihteeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE Muistio 7.10.2020 
 
JAKELU Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja, varapuheen-

johtaja, jäsenet, varajäsenet, pysyvät asiantuntijat ja pysyvien asiantuntijoiden varajä-
senet 
MMM/Kirjaamo 

 
TIEDOKSI Maaseutupolitiikan neuvosto 
 Harvaan asutun maaseudun verkosto 


