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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: Torstai 21.9.2017 kello 13.50-15.50
Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Osallistujat:
Taina Vesanto, MMM
Teemu Hauhia, verkostopalvelut
Hanna Lilja, verkostopalvelut
Heidi Siivonen, MTK
Leena Anttila, MMM
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto
Marianne Selkäinaho, MMM (poistui 15.40)
Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus
Maria Konsin-Palsa, Uudenmaan ELY-keskus
Gina Fosström, Silmu ry
Esko Leinonen, Maaseutuvirasto
Marko Mäki-Hakola (poistui klo 15.00)
Juha Rutanen, Maaseutupolittikan neuvosto MANE
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos (poistui klo 14.58)
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Kari Saulamo, MMM
Kutsutut asiantuntijat:
Annukka Lyra, MMM
Tuomas Metsäniemi, verkostopalvelut
Joel Karlsson, verkostopalvelut
Lauri Hyttinen, verkostopalvelut
Juha-Matti Markkola, verkostopalvelut
Pirjo Onikki, verkostopalvelut
Sinikka Torssonen, verkostopalvelut

1. Kokouksen avaus kello 13.45
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.50. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin pykäläjärjestyksen muutoksella: aikataulusyistä
työryhmien tilannekatsaukset siirrettiin käsiteltäväksi pykälän 3 jälkeen.
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3. Toimintasuunnitelma 2018-2019
• Keskustelua ja linjausta tulevasta toiminnasta strategiapäivän pohjalta
Ohjausryhmässä käydyn keskustelun tarkoituksena oli antaa
verkostopalvelut-yksikölle evästyksiä toimintasuunnitelmaluonnoksen
2018-2019 kirjoittamiseen. Keskustelussa nousi esiin seuraavia teemoja:
seurantatiedot ja vaikuttavuusviestintä, temaattinen toiminta, parhaat
käytännöt, nuoret, maakuntauudistus, innovatiiviset maaseudun yrittäjät,
tutkimus.
Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen tuodaan maaseutuverkoston
toimintasuunnitelmaluonnos, jonka pohjalta käydään strukturoitu
keskustelu tulevasta toimintasuunnitelmasta.
Ohjausryhmän kommentit tullaan viemään Viima-alustalle ja tuodaan sitä
kautta yleiseen keskusteluun.

4. Työryhmien tilannekatsaus
• Työryhmien ajankohtaiset
työryhmäpuheenjohtajat/sihteerit
Käytiin läpi Maaseudun hyvinvointi -teemaryhmän sekä Tulevaisuuden
maaseutuyrittäminen -teemaryhmän ajankohtaiset asiat, lähinnä kevään
ja syksyn 2017 toteutuneet tapahtumat sekä tulevat tapahtumat (ks.
Maaseudun hyvinvointi –teemaryhmän ja tulevaisuuden
maaseutuyrittäjyys -teemaryhmän esitykset).
Tässä yhteydessä käydyn keskustelun pohjalta tehtiin päätösesitys, että
verkostoyksikön mandaatilla nykyiset ja aikaisemmissa työryhmissä
toimineet työryhmien koordinaattorit voidaan lähettää verkoston
edustajiksi/asiantuntijoiksi myös ulkomaille ilman erillisen kvpalvelupakettisuunnitelman laatimista.
Päätös: esitys työryhmien koordinaattoreiden matkustamiseen liittyvästä
edustajaroolista hyväksyttiin.

5. Viestinnän ajankohtaiskatsaus
Viestinnän ajankohtaisissa esiteltiin uudistunutta Maaseutu.fi:tä ja somekanavien statistiikkaa. Lisäksi nostettiin esiin viestinnän kannalta keskeiset
kesän ja syksyn tapahtumat sekä tulevaa agendaa (ks. viestinnän esitys).
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6. Kevätkauden toiminnan yhteenvetoa
• Kevään toiminta
Kevätkauden toiminnasta käytiin läpi verkostotapahtumat (ks. erillinen
esitys).
•

Palvelupaketit
Palvelupakettien tämänhetkinen tilanne tuotiin tiedoksi strategiapäivän
yhteydessä, asiaa ei käsitelty ohjausryhmän kokouksessa. MMM on
kommentoinut palvelupakettikonseptia Mavin maksatuksen tekemän
muistion pohjalta, kommentit antoivat taustoittavaa tietoa maksatukselle
maksatuspäätösten tueksi.

7. Syksyn 2016 toiminta
• Tulevat tapahtumat
Tulevat tapahtumat toteutetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti,
esitystä ei aikataulusyistä käyty tarkemmin läpi (ks. Maaseutuverkoston
esitys).

8. Kalatalousverkosto
• Ajankohtaiset
Meri- ja kalatalousverkoston ajankohtaiskatsauksessa tuotiin nostoja
alan ajankohtaisista asioista. Lisäksi tuotiin tiedoksi tapahtumat, joissa
ollaan oltu esillä sekä syksyn tulevia tapahtumia (ks. Meri- ja
kalatalousverkoston esitys).
Meri- ja kalatalousverkoston maksatusta on haettu vuoden 2016 loppuun
ulottuvista kuluista. Jatkoa käynnissä olevalle hankkeelle tullaan
hakemaan tämän syksyn aikana.

9. Muut asiat
• Maksatuksen hakeminen
Verkostopalveluiden maksatushakemus on sisällä kattaen kulut vuoden
2015 loppuun.
•

KasvuOpen II
KasvuOpenin jatko on alkamassa. Ohjausryhmää pyydettiin ottamaan
kantaa, ollaanko edelleen mukana KasvuOpenissa samalla konseptilla.
Kuluja toiminnasta syntyy jo vuoden 2017 puolella, ja koska sitä ei ole
kirjattu kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan, ohjausryhmän
hyväksyminen tarvitaan. KasvuOpen I sai hyvän palautteen mukana
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olevilta yrittäjiltä. Yhteistyötahoina KasvuOpenissa ovat MTK, ProAgria,
Suomen Yrittäjät ja maaseutuverkosto.
Taustatiedoksi kerrottiin, että mukaan tulevien yritysten ilmoittautuminen
päättyy joulukuuhun mennessä, sparrausjaksot ovat tammimaaliskuussa. KasvuOpen II:ssa uutuutena on kaikille yrityksille avoin
sparraustilaisuus. Prosessi päättyy kesän kynnyksellä. Tavoitteena on
saada mukaan yrityksiä, joiden toiminta on jo vakiintunutta ja haluavat
ottaa uusia rohkeita askeleita. Kustannusvaikutus olisi noin 6000–7000 €
ja kulu olisi osa Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys -teemaryhmän
toimintaa.
Päätös: Päätettiin olla mukana KasvuOpen II:ssa.
•

Ohjausryhmäjäsenistön päivitys Maaseutuviraston edustaja
Osastopäällikkö Juha Tall tulee ohjausryhmään ylijohtajaksi siirtyneen
entisen osastopäällikkö Antti-Jussi Oikarisen tilalle. MMM:n edustajaa
pyydettiin selvittämään, vaatiiko jäsenistön päivitys muutoksen myös
ohjausryhmän asettamiskirjeeseen.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta
• Joulukuu
Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään joulukuussa.
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