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Enligt sändlista

TILLSÄTTANDE AV LANDSBYGDSPOLITISKT RÅD
Statsrådet tillsatte den 31.6.2016 ett landsbygdspolitiskt råd mellan förvaltningsområdena.
Rådet ska samordna landsbygdens utvecklingsåtgärder och bidra till att använda resurser som kanaliseras
till landsbygden. Det landsbygdspolitiska rådet fortsätter den landsbygdspolitiska samarbetsgruppens arbete med i huvudsak samma prioriteringar som samarbetsgruppen åren 2001–2015.
Mandattid
1.5.2016–31.12.2020
Bakgrund
Promemoria 23.3.2016 (följer som bilaga)
Målsättning
Det landsbygdspolitiska rådet stöder statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för landsbygdspolitiken.
Uppgifter
Det breda landsbygdspolitiska nätverket sköter det landsbygdspolitiska rådets uppgifter under rådets ledning. Centrala aktörer är det landsbygdspolitiska sekretariatet och de tematiska nätverken. Uppgifterna är
följande:
1.

Att stödja beslutsfattare i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor samt
att bistå regeringen med att bereda och förverkliga regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer

2.

Att genomföra och följa upp det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 i samarbete
med förvaltningsområdena och aktörerna utanför förvaltningen

3.

Att utveckla landsbygdspolitikens och landsbygdsutvecklingens strukturer och handlingssätt mot en
nätverksorienterad och på partnerskap byggd verksamhet som stöder platsbaserad politik

4.

Att utföra temaspecifikt utvecklingsarbete enligt särskilt bestämda helheter

5.

Att utveckla, främja och följa upp landsbygdssäkringen

6.

Att stärka landsbygdsforskningen och -kompetensen genom bl.a. landsomfattande forsknings- och
utvecklingsprojekt

7.

Att främja nationellt och internationellt nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan olika landsbygdsaktörer

8.

Att påverka landsbygdspolitiskt viktiga projekt som pågår inom de olika förvaltningsområdena
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9.

Att förbättra förutsättningarna för växelverkan och samarbete mellan landsbygden, skärgården och
stadsområdena tillsammans med aktörer inom stads- och skärgårdspolitiken

10. Att delta i samordningen av den nationella landsbygds- och regionalpolitiken och EU:s landsbygdsoch regionalpolitik
Rådets sammansättning
Ordförande
jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
jord- och skogsbruksministeriet
Vice ordförande
näringsminister Olli Rehn
arbets- och näringsministeriet
Medlemmar
Kommunikationsministeriet: Kari Ojala, kommunikationsråd
suppleant: Kaisa Kuukasjärvi, överinspektör
Jord- och skogsbruksministeriet: Taina Vesanto, lantbruksråd
suppleant: Risto Artjoki, avdelningschef
Justitieministeriet: Maria Wakeham-Vartonen, sakkunnig
suppleant Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman
Undervisnings- och kulturministeriet: Riitta Kaivosoja, överdirektör
suppleant: Mika Tammilehto, direktör
Inrikesministeriet: Harri Martikainen, utvecklingsråd
suppleant: Jutta Antikainen, överinspektör
Social- och hälsovårdsministeriet: Ralf Ekebom, konsultativ tjänsteman
suppleant: Carolina Sierimo, överinspektör
Arbets- och näringsministeriet: Taina Susiluoto, avdelningschef
suppleant: Marja-Riitta Pihlman, industriråd
Finansministeriet: Anne-Marie Välikangas, finansråd
suppleant: Jyrki Inha, lagstiftningsråd
Miljöministeriet: Timo Tanninen, överdirektör
suppleant: Anne Polso, överinspektör
Regionförvaltningsverken:
Elli Aaltonen, överdirektör, regionförvaltningsverket i Östra Finland
suppleant: Kaisa Ainasoja, överdirektör, regionförvaltningsverket i Lappland
Yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE r.f.:
Jussi Halttunen, rektor, Jyväskylä yrkeshögskola
suppleant: Mervi Vidgrén, rektor, Savonia yrkeshögskola
Närings-, trafik- och miljöcentralerna:
Kari Virranta, överdirektör, närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
suppleant: Pirkko Saarela, överdirektör, närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
Folktinget: Markus Österlund, folktingssekreterare
suppleant: Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig
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Kyrkostyrelsen: Kari Latvus, sakkunnig
suppleant: Mia Aitokari, lantbruksföretagare
Centralorganisationen för högutbildade i Finland AKAVA r.f.:
Jyrki Wallin, verksamhetsledare, Agronomförbundet
suppleant: Tapio Hankala, verksamhetsledare, Forstmästarförbundet
Leaderaktionsgrupperna:
Riitta Bagge, verksamhetsledare, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry
suppleant: Heikki Konsala, lokalutvecklare, Pirkan Helmi ry
Landskapsförbunden: Asko Peltola, landskapsdirektör, Södra Österbotten
suppleant: Eira Varis, vik. utvecklingsdirektör, Norra Karelen
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry:
Antti Sahi, verksamhetsledare
suppleant: Marko Mäki-Hakola, näringschef
Maaseudun sivistysliitto: Paula Yliselä, verksamhetsledare
suppleant: Vaula Hackling, utbildningsplanerare
Marttaliitto: Reijo Petrell, förvaltnings- och ekonomidirektör
suppleant: Asta Kuosmanen, vice verksamhetsledare
ProAgria: Juha Nuutila, VD, ProAgria-centralernas förbund
suppleant: Ritva-Liisa Nisula, VD, ProAgria Mellersta Österbotten
Skärgårdsdelegationen: Hanna Kosonen, ordförande, riksdagsledamot
suppleant: Kaj Turunen, vice ordförande, riksdagsledamot
Sitra: Mari Pantsar, direktör
suppleant: Nani Pajunen, ledande sakkunnig
Soste ry: Marjo Riitta Tervonen, specialsakkunnig
suppleant: Elina Pajunen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:
Auli Korhonen, näringspolitisk sakkunnig
suppleant: Jukka Kärnä, näringspolitisk sakkunnig
Finlands kommunförbund: Jari Koskinen, verkställande direktör
suppleant: Taina Väre, specialsakkunnig
Byaverksamhet i Finland, SYTY ry: Petri Rinne, ordförande
suppleant: Risto Matti Niemi, generalsekreterare
Finlands naturskyddsförbund: Sirkku Manninen, vice ordförande
suppleant: Tapani Veistola, specialsakkunnig
Finlands skogscentral: Markku Granander, ledande sakkunnig för utvecklingsprojekt
suppleant: Jyrki Haataja, ledande sakkunnig för regionutveckling
Finlands jägarförbund: Jani Nuijanmaa
suppleant: Tiina Eklund, kontaktchef
Finlands universitet UNIFI: Toivo Muilu, docent, Naturresursinstitutet, Uleåborg
suppleant: Sari Iivonen, forskningskoordinator, Ruraliainstitutet, S:t Michel
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Företagare i Finland: Hannamari Heinonen, näringspolitisk ombudsman
suppleant: Susanna Kallama, chef för enheten för näringsfrågor
Suomen 4H-liitto: Riitta Huhtala, regiondirektör
suppleant: Sampo Juhajoki, skogsexpert
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC: Rikard Korkman, ombudsman
suppleant: Johan Åberg, verksamhetsledare
Tjänstemannacentralorganisationen STTK: Håkan Nystrand, ordförande
suppleant: Juha Isoniemi, arbetsmarknadsombud
Sakkunniga
Landsbygdspolitiska rådet kan höra sakkunniga.
Sekretariat, tematiska nätverk och arbetsgrupper
Under det landsbygdspolitiska rådet fungerar ett sekretariat, tematiska nätverk och arbetsgrupper. Det tväradministrativa
sekretariatet som består av olika aktörer bereder de frågor som rådet behandlar och sköter rådets uppgifter tillsammans
med de tematiska nätverken. Rådet utser generalsekreteraren och sekretariatet.
I projekt och andra tidsbestämda uppgifter kan rådet också anlita sakkunniga från olika organisationer. Det kan tillsätta
temporära och tväradministrativa tematiska grupper eller arbetsgrupper och efter behov kalla in enskilda experter eller
anställda inom olika förvaltningsområden eller sakkunnigorganisationer som medlemmar.
Kostnader och finansiering
Rådets kostnader täcks med anslaget under jord- och skogsbruksministeriets moment 30.10.63. De instanser som är representerade i rådet svarar för kostnaderna för sina representanters logi och resor som följer av deltagandet i rådets möten.

Kimmo Tiilikainen
jordbruks- och miljöminister

Laura North
regeringssekreterare

BILAGA

Promemoria 23.3.2016

SÄNDLISTA
Landsbygdspolitiska rådets ordförande, vice ordförande, medlemmar och suppleanter,
jord- och skogsbruksministeriet/registratorsbyrån
FÖR KÄNNEDOM
Landsbygdspolitiska rådets bakgrundsorganisationer

