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Maaseutupolitiikan visio 

maaseudusta 2020 

Voimavarojaan hyödyntävä ja hyvinvoiva maaseutu.  

”Maaseutu on erottamaton osa kansallista menestystä 

ja yhteiskuntaa. Maaseutu on yritteliäisyyteen ja 

luovuuteen kannustava hyvä elämisen ympäristö. 

Maaseudun aineellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja 

ekologinen perusta on tärkeä koko Suomelle.”  

Tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja – paikkaperustainen 

lähestymistapa 
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MANE…. siis mikä? 

• Valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan          

neuvosto, eli MANE, johtaa ja linjaa maaseutu-                          

politiikan toteuttamista. 

• Toimikausi 1.5.2016-31.12.2020 

• Maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne huomioitu 

kokoonpanossa. Puheenjohtajana ministeri Tiilikainen, 

varapuheenjohtajana ministeri Rehn. 

• Yhteensovitus aluepolitiikan kanssa sekä kansallisen ja EU-

osarahoitteisen  toiminnan                            

www.maaseutupolitiikka.fi 
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MANEn tehtävät 1/2 
1. Päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä 

maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten 

linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna 

2. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttaminen ja 

seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden 

yhteistyönä  

3. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja 

toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja 

kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperustaista politiikkaa 

4. Teemakohtainen kehittämistyö erikseen määritellyissä 

asiakokonaisuuksissa  

5. Maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja käyttöön oton 

edistäminen ja seuranta 
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MANEn tehtävät 2/2 

6. Maaseutututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen mm. 

 valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla 

7. Maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen 

 ja kokemustenvaihdon edistäminen 

8. Vaikuttaminen eri hallinnonaloilla vireillä oleviin maaseutupoliittisesti 

 merkittäviin hankkeisiin 

9. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja yhteistyön 

 edellytysten parantaminen yhdessä kaupunki- ja saaristopolitiikan 

 toimijoiden kanssa  

10. Kansallisen ja EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen 

 osallistuminen 
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Toteutus… 

• Keskeisiä toteuttajia ovat maaseutupolitiikan sihteeristö ja 

teemaverkostot. 

• Teemaverkostot: 

1. Kansalaistoiminta 

2. Elämänlaatu 

3. Infra ja maankäyttö 

4. Elinkeinot ja osaaminen 

5. Ekosysteemipalvelut 

6. Harvaan asuttu maaseutu 

7. Identitetsbaserat nätverk 
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Ajankohtaista Maaseutupolitiikassa… 

• Maaseutupolitiikan kokonaisohjelman toteuman 

arviointi 

• Kumppanuustyö 

• Maaseutuvaikutusten arviointi MVA 

• Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 

2017-2020 

• Maaseutubarometri ja Maaseutukatsaus 2017 

• Kuntavaalit huhtikuussa 2017 

• Maaseutuparlamentti 2017 
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Maaseutuakatemia 2016 
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• Sannäsin kartanolla 12.-13.4.2016 

5 teemaa: 
Julkinen palvelulupaus 
Maaseutu, biotalous ja kestävän energiahuollon murros  
Maaseudun liikenne ja digitalisaatio   
Maahanmuuttajat maaseudun elinkeinojen voimaannuttajina   
Kohti kumppanuusyhteiskuntaa?  
 
Tavoitteena uusien ratkaisujen ja näkökulmien  

esiin nostaminen - kytkeä ne maaseutupolitiikan 

 toteuttamiseen ja poliittiseen päätöksentekoon 

 akatemian jälkeen! 
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Maaseutu tarvitsee rohkeita, innostavia 

kehittäjiä ja vaikuttajia! 


