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Maaseudun yhteistyöryhmä 

• Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on valtioneuvoston 

asettama yhteistyöelin 

• Yhteistyöryhmässä on 38 jäsentä mahdollisimman laajasti eri 

hallinto- ja toimialoja koskien ja puheenjohtaja on  

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja 

metsätalousministeriöstä. 

• Myös kolmas kylätoiminta ja toimintaryhmätyö ovat 

edustettuina yhteistyöryhmässä 

• YTR on asettanut  seitsemän teemallista verkostoa 

nostamaan esille maaseutupolitiikan kannalta merkityksellisiä 

asioita joista yksi on harvaan asutun maaseudun verkosto 

• Muita verkostoja ovat kansalaistoiminta, maaseutu ja infra, 

elämän laatu, elinkeinot ja osaaminen, ekosysteemipalvelut ja 

identiteetti 

• http://www.maaseutupolitiikka.fi/ 
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Harvan maaseudun verkoston tavoite 

• harvaan asutun maaseudun erityisolosuhteet huomioidaan 

päätöksenteossa 

• harvaan asutun maaseudun mahdollisuudet – luonnon raaka-

aineet, tila, hiljaisuus, ihmiset – nähdään yhteiskunnan 

voimavarana 

• elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet turvataan harvaan asutulla 

maaseudulla: näitä ovat mm. kunnossa oleva toimiva 

infrastruktuuri, palvelut ja yritysten toimintaedellytykset 

• maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toimenpiteiden 

toteutuksessa otetaan huomioon harvaan asutun maaseudun 

näkökulma 

• harvaan asutulla maaseudulla toteutetaan paikkaperustaisia 

kokeiluja kokonaisohjelman toimeenpanoon liittyen 

• harvaan asutun maaseudun maakunnissa toimivat verkoston 

maakuntaryhmät 
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Verkoston tehtäviin kuuluu 

 
• maakuntaverkoston kokoaminen ja toiminnan käynnistäminen 

• paikkaperustaisten kokeilujen aktivointi 

• tiedottaminen harvaan asuttuun maaseutuun liittyvistä asioista mm. 

tiedotusvälineiden, facebookin, seminaarien ja oman verkkolehden 

kautta  

• maaseutuvaikutusten arviointikäytännön edistäminen 

• vaikuttaminen: kannanotot, yhteydenpito eri tahoihin, mukana olo 

työryhmissä 

• tiivis yhteistyö maaseutupolitiikan teemaverkostojen kanssa 
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Lapin harvan maaseudun verkosto 

Jäsenet: 

• Rauno Kuha pj. 

• Juha Kutuniva vpj. 

• Anna-Kaisa Wuotila siht. 

• Tarja Saarelainen 

• Heikki Tuomi-Nikula 

• Marita Seppälä 

• Jouni Ollikkala 

• Jaakko Huttunen 

• Valtteri Huhtamella 

• Minna Simoska 

• Ulla-Maija Perttunen 

• Anne Anttila 
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Lapin harvan maaseudun verkoston työsarkaa 

• Päätöksenteko maakunnan asioista on jo monilta osin siirtynyt 

maakunnan ulkopuolelle 

• Organisaatioissa tehdään muutoksia, joiden seurauksena työpaikat 

valuvat maakunnan ulkopuolelle, miten varmistetaan paikallisen 

osaamisen säilyminen maakunnassa? 

• Tällä hetkellä teemme itse paikallistasolla päätöksiä (esim. 

hankinnat), joiden hyödynsaajat ovat muualla kuin Lapissa. 

Vaikuttaminen paikallistason päätöksentekoon siten, että lappilaiset 

tavarantoimittajat otettaisiin huomioon hankinnoissa.  
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Lapin harvan maaseudun verkoston työsarkaa 

• Ollaan mukana Lapin liiton Lapikkaassa mikäli se käynnistyy 

• Vaikutetaan aktiivisesti suomalaiseen maaseutupolitiikkaan mm. 

valtakunnallisen HAMA-verkoston kautta. 

• Hyödynnetään viestintävälineitä mahdollisimman tehokkaasti: Blogit, 

eri viestintäkanavat käyttöön. 

• Haetaan erilaisia vaikuttamisen kanavia ja lisätään maaseudun ja 

kaupungin vuorovaikutuksia 

• Verkoston jäsenet tuovat asioita käsittelyyn, jolloin aktiivisuus 

lisääntyy kaikilla tasoilla. 

• Toivotaan, että lausuntopyyntöjä tulisi: kansalliselta HAMA-

verkostolta ja Lapin aluehallintoviranomaisilta 

• Sähköinen yhteydenpito on ensisijainen tapa tuoda asioita 

käsittelyyn. Kokoonnutaan tarpeen mukaan pohtimaan asioita.  

 

7 5.10.2015 



© Luonnonvarakeskus 

Lapin harvan maaseudun verkoston työsarkaa 

• Lapin HAMA-verkosto on vapaaehtoisista koostuva ryhmä, jolla ei 

ole virallista roolia.  

• Ryhmän toimintaan osallistuvat vastaavat itse matkakuluistaan, 

kokoukset pyritään järjestämään niin, että etäosallistuminen on 

mahdollista 

• Toimintaan voi jokainen halukas ilmoittautua mukaan.  

• Toiminnasta tiedotetaan tiedotusvälineissä.  

• Toivotaan löytyvän konkreettisia asioita, joita voidaan nostaa esille 

ja viedä asianomaisille tahoille. 

• Lapin harvan maaseudun verkosto on linkki kansalliseen verkostoon 

ja valtioneuvoston asettamaan maaseudun yhteistyöryhmään 

 

• = kanava Lapin maaseudun asioiden esille nostamiseen! 
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Kiitos! 
 

Rauno Kuha 

040 481 4740 

rauno.kuha@luke.fi 
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