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Jakelussa mainituille

Maaseutupolitiikan neuvoston asettaminen
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asian oltua valtioneuvoston yleisistunnossa
asettanut maaseutupolitiikan neuvoston (jäljempänä MANE).
MANE asetetaan toimikaudeksi 1.3.2021 – 31.12.2025.
MANE tukee valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä kansallisten
maaseutupoliittisten kysymysten valmistelussa ja toimeenpanossa. MANE linjaa
kansallisen maaseutupolitiikan toteutusta ja sen kehittämistä.
Tehtävät
1. Päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä kansallisissa
maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten
valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna.
2. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 toteuttaminen ja siihen liittyvä
kehittämistyö erikseen määritellyissä teemoissa sekä toteutuksen seuranta
hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä.
3. Vaikuttaminen eri hallinnonaloilla vireillä ja käynnissä oleviin maaseutupoliittisesti
merkittäviin hankkeisiin.
4. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden, toimintatapojen ja
menetelmien kehittäminen tukemaan ja toteuttamaan paikkaperustaista politiikkaa ja
kehittämistä.
5. Maaseutututkimuksen ja -tiedon lisääminen muun muassa valtakunnallisella
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankerahoituksella sekä maaseututoimijoiden
kansallisen ja kansainvälisen tiedon- ja kokemustenvaihdon edistämisellä.
6. Osallistuminen kansallisen aluekehittämisen sekä EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan
yhteensovittamiseen. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja
yhteistyön edellytysten parantaminen yhdessä kaupunki- ja saaristopolitiikan
toimijoiden kanssa.
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Asiantuntijat
MANE voi nimetä asiantuntijajäseniä sekä kuulla asiantuntijoita.
Neuvoston valmisteluelimet
MANE nimittää pääsihteerin, apulaispääsihteerit ja sihteeristön sekä asettaa hankeryhmän.
Poikkihallinnollinen ja eri sektoreita edustava sihteeristö valmistelee neuvostossa
käsiteltävät asiat ja toteuttaa neuvoston linjaamia asioita.
Hankeryhmä valmistelee esityksen rahoitettavista valtakunnallisista maaseudun tutkimusja kehittämishankkeista maa- ja metsätalousministeriölle.
MANE voi tarvittaessa asettaa erillisiä määräaikaisia ja poikkihallinnollisia työryhmiä ja
kutsua niiden jäseneksi yksittäisiä asiantuntijoita tai edustajia eri hallinnonaloilta tai
asiantuntijaorganisaatioista.
MANEn alaisuudessa toimivat temaattiset verkostot tukevat MANElle asetettujen tehtävien
toteuttamista.
Neuvoston kokoonpano
Puheenjohtaja:
maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Varapuheenjohtaja:
elinkeinoministeri Mika Lintilä
Jäsenet ja varajäsenet:
kehittämisjohtaja Harri Martikainen, sisäministeriö
varajäsenenä asiantuntija Erkki Mäntymäki
finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, valtiovarainministeriö
varajäsenenä lainsäädäntöneuvos Jyri Inha
kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö
maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö
varajäsenenä osastopäällikkö Minna-Mari Kaila
erityisasiantuntija Maria Torttila, liikenne- ja viestintäministeriö
varajäsenenä suunnittelija Johanna Vihtonen
teollisuusneuvos Tapani Mattila, työ- ja elinkeinoministeriö
varajäsenenä neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen
erityisasiantuntija Mikko Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö
varajäsenenä erityisasiantuntija Carolina Sierimo
ylijohtaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö
varajäsenenä erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen
ylijohtaja Mikael Luukanen, Länsi-Suomen aluehallintovirasto
varajäsenenä ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto
ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
varajäsenenä ylijohtaja Petri Knaapinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

3 (6)

pääsihteeri Elina Auri, Saaristoasiain neuvottelukunta
varajäsenenä kansanedustaja Sandra Bergqvist
johtaja Kari Latvus, kirkkohallitus
varajäsenenä erikoismaatalousyrittäjä Mia Aitokari
toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala, Akava ry
varajäsenenä neuvottelupäällikkö Jukka Sippola
toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenaho, Leader- toimintaryhmät,
varajäsenenä toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto
maakuntajohtaja Satu Sikanen, Maakuntien liitot
varajäsenenä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
varajäsenenä elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola
toiminnanjohtaja Paula Yliselä, Maaseudun sivistysliitto
varajäsenenä maanviljelijä Matti Rehula
kehittämispäällikkö Salka Orivuori, Marttaliitto
kehittämispäällikkö Maija Soljanlahti
toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, Proagria Keskusten Liitto
varajäsenenä johtaja Ritva-Liisa Nisula
varapääsihteeri Anne Knaapi, Soste ry
varajäsenenä varatoimitusjohtaja Anssi Kemppi
toiminnanjohtaja Anne Laitinen, STTK ry
varajäsenenä työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki
alue- ja järjestöasiantuntija Timo Haverinen,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
varajäsenenä alue- ja järjestöasiantuntija Mette Nissinen
johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
varajäsenenä asiantuntija Tuuli Hietaniemi
johtaja Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto
varajäsenenä erityisasiantuntija Taina Väre
puheenjohtaja Petri Rinne, Suomen kylät ry
varajäsenenä kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa
toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto
varajäsenenä suojelupäällikkö Tapani Veistola
ohjelmapäällikkö Markku Granander, Suomen metsäkeskus
varajäsenenä aluekehityksen johtava asiantuntija Jyrki Haataja
Oulun piirin edustaja Mikko Äijälä, Suomen metsästäjäliitto
varajäsenenä päätoimittaja Tiina Eklund
hallintotieteen maisteri Aleksi Koivisto, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
johtaja, professori Sami Kurki, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry
varajäsenenä professori Tiina Silvasti
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varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät
varajäsenenä elinkeinopoliittinen asiantuntija Janika Tikkala
kehityspäällikkö Sampo Juhajoki, Suomen 4H liitto
varajäsenenä aluejohtaja Anni Hirvonen
asiamies Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
varajäsenenä toiminnanjohtaja Jonas Laxåback
pääsihteeri Christina Gestrin, Svenska Finlands folkting
varajäsenenä asiantuntija Ann-Sofi Backgren

Maa- ja metsätalousministeri

Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri

Jukka Mirvo

Liitteet

taustamuistio jäsenille ja varajäsenille

Jakelu

jäsenille ja varajäsenille
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TAUSTAMUISTIO

Viite: Maaseutupolitiikan neuvoston asettaminen kaudelle 1.3.2021-31.12.2025
Asia: Taustamuistio
Valtioneuvosto asettaa Maaseutupolitiikan neuvoston (jäljempänä MANE), joka jatkaa
vuodesta 1995 alkaen toimineen maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) työtä.
MANE toteuttaa maa- ja elintarviketalouden, maaseudun sekä saariston tutkimus- ja
kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) 5 a §:ssä(1507/2015)
säädetyn yhteistyöryhmän tehtäviä.
MANE edistää valtioneuvoston määräämien tehtävien toteutusta. MANE johtaa ja linjaa
maaseutupolitiikan toteuttamista. MANE myös reagoi ajankohtaisiin strategisesti tärkeisiin
kansallisiin maaseutupoliittisiin kysymyksiin.
Maaseutupolitiikan neuvoston kokoonpano
MANE kokoonpanossa huomioidaan maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Tämän
vuoksi neuvoston laaja kokoonpano on perusteltua. Kokoonpano täyttää naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 §:n vaatimukset.
MANEssa ovat mukana maaseutupolitiikan kannalta keskeiset toimijat yhteiskunnan eri
sektoreilta (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) edustaen eri aluetasoilla (valtakunnallinen,
alueellinen ja paikallinen) tehtävää maaseudun kehittämistyötä.
Maaseutupolitiikan neuvoston toimintatapa ja organisaatio
Maaseutupoliittisen valmistelun työtapoja luonnehtivat verkostoituminen ja tiimityö sekä
yhteistyö alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. MANEn toimintatapaan ja
organisaatioon kuuluu valtioneuvoston asettaman neuvoston lisäksi laaja verkosto muita
tahoja ja foorumeita, joilla maaseutupolitiikan asioita viedään eteenpäin. MANElla on tiiviit
yhteydet parlamentaariseen valmisteluun.
MANE kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.
MANEn alaisuudessa toimii sihteeristö, temaattiset verkostot ja työryhmät.
MANE asettaa sihteeristön. Poikkihallinnollinen ja eri sektoreita edustava sihteeristö
valmistelee neuvostossa käsiteltävät asiat ja toteuttaa neuvostolle asetettuja tehtäviä
yhdessä temaattisten verkostojen kanssa. Sihteeristöön kutsutaan edustajia
maaseutupolitiikan jäsenorganisaatioista, eri hallinnonaloista sekä laajemmassa
verkostossa mukana olevista tahoista. Sihteeristön toiminnasta vastaavat maa- ja
metsätalousministeriössä pääsihteeri apunaan maaseutupolitiikan tehtäviä hoitavat
viranhaltijat.

Temaattiset verkostot vastaavat MANElle asetettujen tehtävien toteutuksesta yhdessä
sihteeristön kanssa. Erityisesti temaattiset verkostot vastaavat omissa teemoissaan
maaseutupolitiikan kehittämisestä ja politiikkatoimien valmistelusta. Verkostojen vastuulla on
konkreettinen linkitys EU-ohjelmien hanketyöhön. Temaattisten verkostojen yhteyshenkilöt
ovat sihteeristön jäseniä.
MANE voi asettaa uusia, lopettaa nykyisiä ja muuttaa verkostojen kokoonpanoa ja teemojen
painotusta tarpeen mukaan. MANE voi myös asettaa työryhmiä hoitamaan erikseen
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määriteltyjä tehtäviä (esim. hankekäsittely, maaseutukatsauksen ja -barometrin valmistelu
sekä viestintäverkosto).
Maaseutupolitiikan teemoja edistetään valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeilla, joita maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa. Maaseutupolitiikan
neuvosto
asettaa
hankeryhmän,
joka
tekee
rahoitusesitykset
maaja
metsätalousministeriölle. Hanketoimijat ovat osa maaseutupolitiikan verkostoa.
Maaseutupolitiikan laaja verkosto kokoaa yhteen maaseudun toimijat valtakunnan sekä alueja paikallistasolta ja muodostaa luontevan yhteyden kansallisen maaseutupolitiikan ja EUosarahoitteisen maaseudun kehittämistoiminnan välillä.
MANE asettaminen ei aiheuta valtiolle lisämenoja. Neuvoston kustannukset katetaan maaja metsätalousministeriön momentilta 30.10.63.
Neuvostossa edustettuna olevat tahot vastaavat edustajiensa neuvoston kokouksiin
osallistumisesta aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista.

