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Monimuotoisen maaseudun Suomi 

•  Suomen pinta-alasta 95% on 
maaseutua 
 
•  Maaseudulla asuu lähes 1/3 
Suomen väestöstä 

•  Yhden kunnan alueella on 
yleensä useita erilaisia 
aluetyyppejä 

•  Muutosprosesseilla on 
erilaisia vaikutuksia erilaisilla 
maaseutualueilla 
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Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) 
− työkalu onnistuneiden päätösten 
tueksi 
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MVA:n tarkoitus 
Ø  Tunnistaa maaseudulle kohdistuvat vaikutukset 
 
Ø  Lisätä  ja vahvistaa myönteisiä vaikutuksia  

 
Ø  Vähentää tai ehkäistä kielteisiä vaikutuksia 
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Maaseutuvaikutusten arviointi  - 
maaseutupoliittinen työkalu 

•  Maaseutuvaikutusten arviointi on keskeistä 
päätöksenteossa kaikilla tasoilla  

•  Ehkäisemällä haitallisia maaseutuvaikutuksia 
vähentää niistä aiheutuvien ylimääräisten 
tukitoimien tarvetta 

•  Varmistaa, että päätöksenteon kaikilla tasoilla 
otetaan huomioon maaseudulla asuvien ja 
työskentelevien ihmisten olosuhteet ja tarpeet 
sujuvaan arkeen 

•  Lisää tietoisuutta maaseutukysymyksissä ja tasa-
arvoa kaupunki-maaseutu -ulottuvuudella 
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MVA tuo maaseudun näkökulmaa 
muutostilanteessa 

Ø  Kuntajakoselvityksissä, sote- 
ja maakuntauudistuksissa, 
uudistuvassa yhteistyössä jne. 

 
Ø  Muutoksilla voi olla vaikutusta  

•  maaseudun elinvoimaan 
•  palveluiden 

saavutettavuuteen  
•  demokratiaan ja 

asukkaiden kuulemiseen 
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MVA:n kytkeminen päätöksentekoon 
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Kokemuksia maaseutuvaikutusten 
arvioinnista käytännössä 
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Maaseutuvaikutusten arvioinnin 
jalkautusta MVA-piloteilla 
 

•  Pilottien kokemuksista koottiin opas ”Tehdään maaseutu 
näkyväksi! Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan 
kehittämisen työkaluna”  

•  Opas löytyy sähköisenä http://shop.kunnat.net 
•  Maaseutuvaikutusten arviointiin perehdyttävää koulutusta 

tulossa 2016 
•  MVA-asiantuntijaverkoston kokoaminen 2016 
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MVA on oppimisprosessi 
Ø  kullakin alueella oman näköisensä 

prosessi 
Ø  parantaa sidosryhmien välistä 

vuorovaikutusta ja sitoutumista 
Ø  synnyttää uusia näkökulmia 
Ø  tuottaa uutta tietoa kuntalaisilta 

päätöksentekoon  
Ø  avaa kuntapäätöksentekoa asukkaille, 

järjestöille, yrityksille 
Ø  auttaa realiteettien tunnistamisessa   

ja hyväksymisessä 
 
Ø  kunta on yhteisö, ei                          

vain organisaatio  
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Tehdään maaseutu näkyväksi! 
Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan 
kehittämisen työkaluna Opas on tarkoitettu 

mm. kuntien 
viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden, 
järjestö- ja 
yhdistystoimijoiden 
sekä aktiivisten 
kuntalaisten käyttöön  
 

Opas tarjoaa työkaluja 
maaseudun 
kehittämistyöhön 
riippumatta siitä, onko 
tulevaisuudessa 
odotettavissa 
kuntarakennemuutosta 
vai ei  

Oppaassa 
kuvataan 
maaseutuvaikutus
ten arviointia ja 
sen hyödyntämistä 
yleisellä tasolla 
sekä erityisesti 
kuntarakenteen 
muutostilanteessa 



| | | 

Case 1 Juankoski – Kuopio 
Ø  kuntaliitosselvitys 2013-14 
Ø  tehtiin MVA  
Ø  työ jatkuu, kuntaliitos 2017 
Ø  haasteita elinvoiman, palvelujen 

ja lähidemokratian näkökulmasta 

     

Case 2 Lahti – Hollola – 
Hämeenkoski – Nastola 
Ø  Kuntaliitokset 2016 

•  Hollola ja Hämeenkoski  
•  Lahti ja Nastola 

Ø  tarve maaseutu-vaikutusten 
arvioinnille  
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Kiitos! 


