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HARVAAN ASUTTUJEN ALUEIDEN PARLAMENTAARINEN TYÖRYHMÄ 2020-2023, kokous 3/2021 
 
 
Aika Keskiviikko 21.4.2021, klo 14.30 - 17.00 
Paikka Teams  

           
Osallistujat 

 
Puheenjohtaja:  Hanna Huttunen    
   
Jäsenet:          
 Raimo Piirainen    
 Piritta Rantanen   
 Jenna Simula       
 Minna Reijonen     
 Arto Satonen       
 Heikki Autto    
 Atte Harjanne       
 Katja Hänninen      
 Sandra Bergqvist      
 Sari Tanus       
  
Asiantuntijajäsenet:     
 Ville Schildt (MMM)     
 Mikko Härkönen (TEM)    
 Anne-Marie Välikangas (VM)    
 
Sihteeri: Auli Sihvola (MMM) 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.31. 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin esityslista.  
 

3. Edellisen kokouksen (17.3.2021) pöytäkirja  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
  

4. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilanne HAMA-alueilla  

Opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Anu Liljeström (Itä-Suomen AVI) alusti harvaan asuttujen alueiden 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen tilanteesta Itä-Suomen näkökulmasta. 

Keskusteltiin alustuksen pohjalta aiheesta. Esiin nousivat mm. seuraavat kysymykset: millaiset 
tukitoimet turvaisivat pienten lähikoulujen toiminnan jatkumisen ja pätevien peruskoulunopettajien ja 
lastentarhanopettajien saatavuuden, miten tuoda esille lähikoulujen merkitys lasten ja perheiden 
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hyvinvoinnin ylläpitäjinä ja alueen elinvoimana, miten kehittää tietopohjaa päätöksenteon pohjaksi ja 
miten lisätä kuntayhteistyötä koulujen ja opettajien osalta. Lisäksi nostettiin esiin etäkoulutoiminta, 
koulukyydit isommista kyläkouluista pieniin lähikouluihin ja monipaikkainen koulunkäynti.  

Ehdotettiin valtakunnallisen kouluverkkoselvityksen tekemistä ottaen huomioon yllä mainitut 
kysymykset, jotta saataisiin lisätietoa lähikoulujen lakkauttamisen taloudellisista vaikutuksista. 

Päätös: 

Jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa ja päätetään jatkosuunnitelmista. Merkittiin 
tiedoksi. 

5. Kulttuuritoiminnan mahdollisuudet koronan jälkeen 

Pääsihteeri Kimmo Levä (Suomen museoliitto ry) esitteli Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta 
ry:n näkemystä alan toimintamahdollisuuksista HAMA-alueilla.  

Keskusteltiin mahdollisuudesta edistää kulttuuri- ja taidealan toimintaa HAMA-alueilla. Todettiin, että 
ympärivuotiselle aktiivisuudelle ja kulttuuriperinnön esiin nostamiselle olisi tarvetta. Esiteltyjä 
näkemyksiä pidettiin mielenkiintoisina erityisesti pysyvämmän kulttuuritoiminnan kannalta.  

Päätös: 
Jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa ja päätetään myöhemmin mahdollisista 
jatkotoimista. Merkittiin tiedoksi. 
 

 
6. Japanin kotiseutulahjoitusmallin esittely 

 
Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen (Ruralia-instituutti) esitteli tutkimustuloksia Japanissa käytössä 
olevasta kotiseutulahjoitusmallista. Linkki tutkimusraporttiin 
 
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että kotiseutulahjoitusmalli voisi suomalaiseen toimintaympäristöön 
sopeutettuna olla hieno innovaatio. Lahjoitusmenettelyllä olisi mahdollisuus saada tietoa kansalaisille 
tärkeistä tuettavista tarvitsevista kohteista ja se toimisi siten mahdollisena poliittisen päätöksenteon 
suunnannäyttäjänä.  
 
Päätös: 
Jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa ja päätetään mahdollisista jatkotoimista. Merkittiin 
tiedoksi. 

 
 

7. Keskustelua toiminnan tavoitteista 
 
Sihvola kertoi HAMA-työryhmän toimenpideohjelman laatimisesta. Toimenpideohjelman tulee 
sisältää teemat, joihin työryhmä toimintakaudellaan katsoo tarpeelliseksi suunnata rahoitusta ja 
kehittämistoimintaa HAMA-alueilla. Toimenpideohjelman laatimisesta on kirjaus hallitusohjelmassa. 
 
Keskusteltiin tässä ja aiemmissa työryhmän kokouksissa kuultujen esittelyiden ja kuulemisten 
pohjalta mahdollisista uusista hankkeista ja kokeiluista. 
 
Päätös: 
Seuraavissa kokouksissa keskustellaan lisää toimintasuunnitelman sisällöstä. 

 
 

https://kaks.fi/wp-content/uploads/2021/03/39_digitaaliset-alustaekosysteemit.pdf
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8. Muut asiat  
 
- Saapuneet yhteydenotot: 

- Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kannanotto liittyen harvaan asuttujen alueiden 
kehittämiseen 
 

Merkittiin tiedoksi.    
 
 

9. Seuraavat kokoukset  
 
Sovitut seuraavat kokoukset: 
Keskiviikko 19.5.2021, klo 14.30-17.00 
 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:01 


