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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: torstai 9.3.201 kello 09.00–11.50
Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö (kokoushuone Kartano), Mariankatu 11, Helsinki
Osallistujat:
Leena Anttila, MMM
Annukka Lyra, MMM
Marianne Selkäinaho, MMM
Kari Saulamo, MMM
Marko Mäki-Hakola, MTK
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Taina Vesanto, MMM
Hanna Lilja, Verkostopalvelut
Eija Hegelberg, Baltic Sea Action Group
Teemu Hauhia, Verkostopalvelut
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE
Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus
Honkajoki:
Hannu Uusihonko, Food Park Oy
Kouvola:
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Seinäjoki:
Esko Leinonen, Maaseutuvirasto
Juha-Matti Markkola, Verkostopalvelut
Lauri Hyttinen, Verkostopalvelut
Sinikka Torssonen, Verkostopalvelut
Pirjo Onikki, Verkostopalvelut

1. Kokouksen avaus kello 09.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslistaan ei tehty muutosesityksiä.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Maaseutuverkoston ohjausryhmän asettamispäätöksen
• Todettiin, että maaseutuverkoston uusi ohjausryhmän on asetettu
seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
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Heidi Siivosen taustaorganisaation muutos
Siivonen on valittu määräaikaisesti MTK:hon maaseutunuorten
asiamieheksi. Siivonen jatkaa edelleen maaseutuverkoston
ohjausryhmässä. Todettiin, että ohjausryhmän jäsenen valinnassa
asiantuntemus ja kokemus ovat olleet ratkaisevia, ei taustaorganisaatio.

4. Maaseutuverkoston toimintakertomusluonnos 2016
• Toimintakertomuksen rakenne
Toimintakertomus viimeistellään viime vuoden toimintakertomuksen
tapaan Mobie-sovelluksen pohjalle. Toimintakertomuksen rakenne
todettiin hyväksi, ei muutosehdotuksia.
•

Toimintakertomuksen sisältö
Käytiin yksityiskohtaisesti ja kommentoiden läpi toimintakertomus 2016.
Vertailun vuoksi säilytetään samat kuvaajat mitä vuoden 2015
kertomuksessa oli mukana. Lisäksi mukaan otetaan palvelupaketti-kartta.
Kalatalousverkostolla on oma toimintakertomus, joka linkitetty
maaseutuverkoston toimintakertomukseen.
Täydennys: kohta 1.1: Esimerkiksi ympäristö-työryhmä järjesti
menestyksekkäästi kansainvälisiä seminaareja, joista yhtenä
esimerkkinä luonnonhoitoseminaari marraskuussa.
Korjaus, kohta 3: Puhutaan tapahtumakannan tapahtumatiedoista sen
sijaan, että käytettäisiin vaikuttavuus-käsitettä.
Keskustelussa nostettiin esiin tulevan ohjelmakauden siirtymävaiheen
tilanne, koska verkostopalvelut-yksikön henkilöstön työsuhteet ovat
voimassa vuoden 2020 loppuun. Kysymykseen palataan, kun asiaa on
selvitelty ministeriössä siirtymäkauden säännöksien pohjalta.
Budjetti/toteuma kululajissa hyvät käytännöt ja verkostot:
Ohjausryhmälle tuotiin tiedoksi, että budjetin hyvät käytännöt ja verkostot
-kululaji on ylittynyt. Vuoden 2016 budjetissa hyviin käytäntöihin ja
verkostoihin oli varattu 147 500 €, toteuma vuoden päätettyä oli
464 346,56 € eli budjetti ylittyi 316 846,56 eurolla. Puolestaan
koulutukset-kululajissa budjetti alittui 262 703,81 eurolla. Tähän vaikutti
se, että kirjanpidossa hyviin käytäntöihin ja verkostoihin kirjattiin hankeja verkostotapahtumia, jotka sopivat luonteeltaan paremmin hyviin
käytäntöihin ja verkostoihin mutta olivat budjetoitu koulutuksien alle.
Lisäksi todettiin, että budjetti on laadittu jo ennen kuluvan kauden
maaseutuverkostotyön käynnistymistä. Mikäli kululaji ylittyisi rakenteiden
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tai toimintasuunnitelma-osion osalta, ylitys käsiteltäisiin
seurantakomiteassa, toimintasuunnitelman sisäisten kululajien
käsittelyyn riittää ohjausryhmän hyväksyntä.
Teknisen avun maaseutuverkoston 1. käyttöerästä on vielä noin 1
miljoona euroa reserviä, nyt on jo alkanut 2. käyttöerän
käyttömahdollisuus. 1 erä käytetään loppuun kuitenkin ennen toisen erän
käyttöönottoa.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy maaseutuverkoston vuoden 2016
toimintakertomuksen.
Samalla ohjausryhmä hyväksyi hyvät käytännöt ja verkostot -kululajin
ylittymisen 316 846,56 eurolla vuonna 2016.
5. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Viestinnän ajankohtaiset
Viestintäverkosto on vahvimmillaan, sillä nyt koko maa katettu
viestintähankkeilla. Viestintäosaamista on kasvatettu koulutuksilla.
Vuosisuunnitelman tarkennus on tehty kirjaamalla teemat vuosikelloon.
Teemakalenteri helpottaa sisällön suunnittelua ja toiminnan
kohdentamista. Teemat ovat näkyneet myös somessa. Käytiin läpi
somen postauksia sekä näkyvyyden suhteen olleita hittejä.
Maaseutu.fi-uudistus on alkanut yhteistyössä Solitan ja Recommendedin
kanssa, uudistuksen avainsanoina ovat käyttäjä- ja
kohderyhmälähtöisyys, löydettävyys ja sisältöjen teemoittaisuus.
Uudistunut sivusto on tarkoitus julkaista kesäkuun aikana.
Vaikuttavuusviestintä on tänä vuonna isossa roolissa (infograafit,
arviointien viestintä, työpajat alueiden kanssa syksyllä).
Muuta meneillään viestinnässä: vuosikertomus, viestinnän arviointi ja
tunnettuustutkimus, työryhmien viestinnän haltuun ottaminen, Farmarin
ja maaseutuparlamentin valmistelu.
•

Ajankohtaista alueverkostoista
Maakuntauudistuksen road show -kiertueen havaintoja: alueiden huolet
olivat keskenään kovin erilaisia. Koulutusta kaivataan mm.
verkostojohtamiseen, myös verkostotilaisuuksille näyttää olevan tarvetta
ja tilausta. Käytännön huolena kiertueella oli mm. kuntarahakierrosten
toteuttaminen hanketoiminnassa. Vuoden 2017 painopisteenä ovat
jakautuvat ELY-alueet ja niihin panostaminen.
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Muut ajankohtaiset asiat
i. Teemaryhmien kuulumiset
Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys -työryhmä:
Ryhmällä on takanaan yksi kokous. Toimintasuunnitelmassa on
suunnitelmia siitä, mitä tullaan tekemään. Näkemyksiä ryhmän
tulevan toiminnan suhteen on koottu verkkokyselyllä. Ideoita ja
ratkaistavia asioita saatiin kyselyn myötä runsaasti. Tietoisuus
ryhmän toiminnan alkamisesta lisääntyi kyselyn myötä.
Tarkoituksena on käyttää työn tukena ad hoc -ryhmiä (mm.
maaseudun rahoitus, joka organisoi mm. muutaman
tapahtuman). Toimintasuunnitelma sisältää muutamia pilotteja,
kuten lähikeskuskonseptin. Kansainvälisen ENRD-teemaryhmän
Suomen toukokuun kokouksen valmistelu työn alla.
Maaseudun Kasvupolku ja Leader-toiminta kytkeytyvät vahvasti
ryhmän toimintaan. Maaseutuparlamentissa ryhmä on mukana
kolmessa työpajassa. Digitaaliset palvelukeskukset -seminaarista
Irlannista mennään hakemaan ideoita.
Tarkemmat tiedot tulevasta työryhmän toimintasuunnitelmassa.
Maaseudun hyvinvointi -työryhmä:
Työryhmän järjestämä ensimmäinen tapahtuma oli 13.6.
Helsingissä hyvinvointihankkeiden vetäjille, aiheena hyvinvoinnin
tukeminen, hankevetäjien jaksaminen ja myötäuupuminen. Tähän
liittyvä toinen päivä pidetään 10.–11.10., aiheena
maailmanlaajuinen muutos sekä psyko- ja ryhmädynaamiset
ilmiöt.
Leppävirran maaseutuparlamentissa tullaan järjestämään työpaja
hyvinvoinnin edistämisestä maaseudulla yhdessä Kuntaliiton
kanssa.
TEM:n kanssa sovittu, että työryhmä verkostoituu Työelämä 2020
hankkeen kanssa, yhteistyö tulee olemaan pitkälti viestinnällistä.
Myös Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa on sovittu
yhteistyöstä.
Työryhmä organisoi yhdessä Työterveyslaitoksen maatalouden
työterveyshuollon kehittämisyksikön kanssa kolme kaksipäiväistä
valmennusta henkisestä hyvinvoinnista työterveyshenkilöstölle,
jotka huolehtivat maaseudun yrittäjien ja maatalousyrittäjien
työterveyshuollosta. Tilaisuudet pidetään syys-lokakuussa
Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Lisäksi vuonna 2018 tullaan
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järjestämään yhteensä 10-15 tilaisuutta vaikeiden
asiakastilanteiden hallinnasta ammattilaisille, jotka työssään
joutuvat kohtaamaan näitä haasteita.
Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa tullaan tekemään
mobiili hyvinvointikysely, joka on kaikkien kansalaisten vapaasti
käytettävissä. Kysely jää Työterveyslaitoksen sivuston
ylläpidettäväksi työryhmän toiminnan loputtua vuoden 2018
lopussa.
Maaseudun tukihenkilöverkon palveluja tullaan markkinoimaan eri
foorumeilla, esimerkiksi Farmari ja KoneAgria -näyttelyissä, johon
työryhmäläiset osallistuvat kukin oman taustayhteisönsä nimissä.
Työryhmän toimista tiedotetaan myös Työterveyslaitoksen Mytkymeilissa, joka leviää laajasti työterveyshenkilöstölle.
Työryhmällä on valmisteilla kysely hyvinvointihankkeiden vetäjille.
Kyselyn avulla kartoitetaan mm. koulutus- ja
verkostoitumistarpeita.
Tarkemmat tiedot tulevasta työryhmän toimintasuunnitelmassa,
jota tullaan täydentämään tämän vuoden lopulla.

ii. Palvelupaketit
Maaseutuviraston maksatuksesta vastaavat tarvitsevat lisätietoja
maaseutuverkoston palvelupakettien toimeenpanosta ja
maaseutuverkoston toiminnan luonteesta yleensä. Asiaan palataan
tarkemmin seuraavassa kokouksessa Maaseutuviraston sisäisten
selvitysten valmistumisen jälkeen.
6. Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
• Koordinaattorin valinta
Uudeksi kalatalouskoordinaattoriksi on valittu FM Tuomas Metsäniemi,
Metsäniemi aloittaa työnsä 14.3.2017. Edeltäjänsä Merja Mäensivu
siirtynyt Aluehallintovirastoon. Todettiin, että yhteystyö
maaseutuverkoston kanssa sujunut hyvin ja synergiaetuja on löytynyt ja
hyödynnetty.
•

Muut ajankohtaiset asiat
Kalatalousverkostossa haetaan yhtymäkohtia maaseutuverkoston
työryhmien toimintaan. Kalatalousverkoston kuluvan vuoden ydin
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vahvasti viestinnässä, ei niinkään verkostotoimissa. Kentällä on
odotuksia uuden koordinaattorin myötä.
7. Muut asiat
Edellisen seurantakomitean kokouspöytäkirja löytyy täältä:
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/arvionti-jaseuranta/seurantakomitea/seurantakomitean%20asialistat/Sivut/default.aspx
Seuraava seurantakomitean kokous pidetään 6.-7.6.2017.
Contact Pointista tulossa henkilö verkostopalvelut-yksikköön työnvaihtoon
kahdeksi viikoksi toukokuussa.
Verkostoasiantuntija Joel Karlsson on valittu lokakuussa alkavaan
virkamiesvaihtoon Brysseliin 5 kuukaudeksi.
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään toukokuun lopussa (koko päivän
kokous), tarkempi ajankohta selvitetään kyselyn pohjalta.
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