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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: torstai 26.3.2015 kello 8.30–9.44
Paikka: Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7, Helsinki
Osallistujat:
Marianne Selkäinaho, MMM
Leena Anttila, MMM
Cristell Åström, TEM
Hannu Uusihonko, Food Park Oy
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Esko Leinonen, Maaseutuvirasto
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus (saapui klo 8.51 / 4 §)
Lauri Hyttinen, Maaseutuverkostopalvelut
Taina Vesanto, MMM
Hanna Lilja, Maaseutuverkostopalvelut
1. Kokouksen avaus kello 8.30
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30. Esityslistan järjestystä
muutettiin puheenjohtajan esityksestä siten, että toimintasuunnitelma
otettiin käsittelyyn viimeisenä.
2. Maaseutuverkoston palvelupaketit
Palvelupaketit-konsepti esiteltiin edellisessä kokouksessa (12.2.).
Viimeistelty koulutusta koskeva palvelupaketti ohjeineen lähetettiin
ohjausryhmälle sähköpostitse (13.3.) tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi.
Muutosehdotuksia esitettyyn pakettiin ei tehty.
Koulutus-palvelupaketille on ollut eniten kysyntää, sen vuoksi se otetaan
osaksi toimintaa ensimmäisenä. Tarkoituksena on räätälöidä muitakin
palvelupaketteja, jotka ohjausryhmä paketti kerrallaan käsittelee ja
hyväksyy. Yhteen palvelupakettiin on alustavasti vuositasolla arvioitu
budjetoitavan 180 000 €. Jos kysyntä ylittää budjetin, sen todettiin olevan
positiivinen ongelma.
Kentällä on jo tietoa, että palvelupaketti on tulossa, itse prosessia on
myös jo testattu pilottina. Palvelupaketti lanseerataan ensi viikolla.
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Päätös: Koulutus-palvelupaketti hyväksyttiin.
3. Maaseutuverkoston puheenjohtajien korvaus
Esitys: Korvataan enintään 10 000 € / vuosi menetetystä työajasta, jonka
puheenjohtaja on käyttänyt maaseutuverkoston työryhmätyöskentelyyn.
Em. summaan ei sisälly matkakulut. Korvaus suoritetaan lähettävälle
organisaatiolle. Korvausta ei voi määrittää konsulttikustannusten tasolle.
Puheenjohtajien valintaa ei ole tehty kilpailutuksen kautta, minkä vuoksi
suurempaa summaa ei voida maksaa. Korvauksen suorittamisen
teknisestä toteutuksesta sovitaan maaseutuverkostopalveluiden kanssa.
Päätös: Puheenjohtajien korvausten taso (10 000 € / vuosi) hyväksyttiin.

4. Yhteistyösopimukset
Palvelupaketit-kriteeristö sopii pitkälti myös yhteistyösopimusten
lähtökotiin (liittymäpinta ohjelmaan, valtakunnallista toimintaa, eri
organisaation perustoimintaa), mutta ne eivät kata kaikkea.
Toimintasuunnitelman
hyväksymisen
jälkeen
analysoidaan
yhteistyösopimusten tarve, kun nähdään mitkä toimintasuunnitelman
sisältämän asiat ei ole toteutettavissa palvelupaketilla tai normaalina
ostopalveluna vaan edellyttävät yhteistyösopimusten tekemistä. Tällöin
yhteistyösopimuksen aihepiiriin liittyvä hankinta laitetaan yleisesti hakuun.
Maaseutuverkostopalvelut
valmistelee
seuraavaan
kokoukseen
esityksen, milloin formaaliset sopimukset ovat tarpeen ja milloin
yhteistyötä voidaan tehdä ilman sopimuksia.
5. Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmaa on puheenjohtajan mukaan onnistuneesti muokattu
edellisen ohjausryhmän kokouksen kommenttien perusteella.
Todettiin, että tulosten ja vaikuttavuuden arviointi sekä itsearviointi on
todella haasteellista: tätä puolta tulisi kehittää ja vahvistaa viime kauteen
verrattuna. Menettelyt, joilla toimintaa arvioidaan, tulee rakentaa jo
toiminnan alkuvaiheessa. Koko ohjelmakauden läpi menevä arviointi on
tärkeässä asemassa verkostotoiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi.
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Hyttinen kertoi, että maaseutuverkostopalveluiden kvartaalipäivä on uusi
arviointia edistävä sisäinen toimintamuoto, jossa analysoidaan jo tehtyä
toimintaa.
Toimintasuunnitelma hyväksytään vasta seuraavassa kokouksessa, että
Maaseutuverkostopäivän tuoma lisäarvo ja kommentit voidaan huomioida
sekä maaseutuverkoston että työryhmien toimintasuunnitelmissa. Myös
työryhmien
täsmentyvät
toimintasuunnitelmat
huomioidaan
toimintasuunitelmassa. Lisäksi toimintasuunnitelmassa tulee mainita
liittymäkohdat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmaan ja
Kalatalousrahastostoon. Avoimuuden ja osallistavuuden vuoksi
toimintasuunnitelmaluonnos
viedään
myös
Maaseutu.fi:hin
maaseutuverkostopäivän jälkeen. Toimintasuunnitelmasta tulisi selkeästi
tulla esiin, mitä verkostotyöllä tavoitellaan. Lisäksi tavoitellaan
kohdennetumpia tapahtumia ja toimenpiteitä, ei ”kaikkia kaikille”.
Viestinnän ja alueverkostojen vahvistamisen todettiin olevan
verkostotoiminnan keskiössä.
Eero Pehkonen MMM:stä kutsutaan kesäkuun kokoukseen käymään läpi
toimintasuunnitelmaa arvioinnin näkökulmasta.
6. Muut asiat
Puheenjohtajien jääviys-kysymys:
Koska puheenjohtajat eivät päätä itselleen tulevista eduista, ei
jääviysongelmaa synny. Suunnitelmien tekemiseen osallistuminen ei ole
jääviysnäkökulmasta ongelmallista. Ohjausryhmän jäsenille toimitetaan
Maaseutuviraston lakimiehen lausunto jääviysasiaan liittyen.
7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään huhtikuun lopussa, sihteeri laittaa kyselyn
sopivasta ajankohdasta.
Kesäkuun alussa pidetään maakuntakokous. Hannu Uusihonko esitti
kutsun ohjausryhmän kokouksen pitämisestä 5.6.2015 (aamupäivä)
Honkajoella, Masiinamessujen yhteydessä.

Taina Vesanto
Puheenjohtaja
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