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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: tiistai 14.5.2019 kello 10.07–12.51
Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, kokoushuoneet MMM Kartano (Mariankatu 9,
Helsinki), Ruokavirasto Taimikko (Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki)
Osallistujat
Helsinki
Juho Lapatto, ProAgria
Raisa Ikonen, Ruokavirasto
Sami Tantarimäki, Turun yliopisto
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto
Marianne Selkäinaho, MMM
Taina Vesanto, MMM
Leena Anttila, MMM (klo 11.34 saakka)
Teemu Hauhia, verkostopalvelut
Hanna Lilja, verkostopalvelut
Kutsutut asiantuntijat:
Tuomas Metsäniemi, verkostopalvelut
Sinna Seppänen, verkostopalvelut
Meri Kiikkala, MMM
Seinäjoki
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Kutsutut asiantuntijat:
Lauri Hyttinen, verkostopalvelut
Pirjo Onikki, verkostopalvelut
Sinikka Torssonen, verkostopalvelut
Etänä
Tiina Suutari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kutsutut asiantuntijat:
Juha-Matti Markkola, verkostopalvelut
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.07. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Neuvojien koulutusta
käsitellään muissa asioissa (lisäksi aihetta sivutaan kohdassa 5).
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3. Maaseutuverkoston toimintakertomus 2018 hyväksyminen
Esiteltiin maaseutuverkoston vuoden 2018 toimintakertomus.
Ohjausryhmä oli tyytyväinen toimintakertomuksen muotoon ja sisältöön sekä
toivoi että siitä viestittäisiin ja uutisoitiin erillisinä nostoina. Todettiin, että
toimintakertomus olisi hyvä jakaa sisäisesti Ruokavirastossa ja MMM:ssä.
Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa:
https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/545/cover
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi maaseutuverkoston toimintakertomuksen 2018.
4. Kalatalousverkoston toimintakertomus 2018 hyväksyminen
Esiteltiin kalatalousverkoston toimintakertomuksen sisältöä (ks. erillinen esitys).
Kalatalousverkosto on omana osionaan maaseutuverkoston
toimintakertomuksessa.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi kalatalousverkoston toimintakertomuksen 2018
osana maaseutuverkoston toimintakertomusta.
5. Maaseutuohjelman eteneminen, odotukset verkostotoiminnalle
Puheenjohtaja toi esiin MMM:ssä nousseita aihepiirejä, joita verkostotoiminnalla
voitaisiin edistää:
-AKIS-verkosto
-Neuvo-järjestelmän kehittäminen
-Tulevan kauden aktivointikierros
-TKI-kokonaisuus (tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta)
-Erilaiset vaikuttavuuden mittarit (valtakunnallinen työkalu tuloksien esiin
saamiseksi)
Alueellinen strategiatyö (johon liittyy tulevan kauden aktivointikierros)
Nykyisen ohjelman tuloksista viestiminen nähtiin tärkeäksi tässä kohtaa
ohjelmakautta.
Alueen näkökulma: Maaseuturahaston merkityksellisyys tulisi saada suuren
yleisön tietoisuuteen paremmin.
Vaikuttavuustyökalu on tarpeen myös viestinnän näkökulmasta.
Siltaa tulevaan tehdään nyt: tuloksista viestiminen, vaikuttavuuden mittareiden
koonti -> viedään tämä kausi tehokkaasti loppuun (mm. koulutustapahtumat
tässä keskiössä), tulevan kauden aktivointi.
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Yhtenä sisällöllisenä panostuskohteena nähtiin neuvontasektori, jonne on
lisäpanostuksen tarvetta sekä tälle kautta että tulevaan (linkitys Viljelijä ratkaisee
-kampanjaan).
Verkostopalvelut/talous:
Tuotiin tiedoksi, että budjetin sisällä noin miljoona eroa pitäisi siirtää
toimintasuunnitelmasta rakenteisiin, asia viedään käsiteltäväksi syksyn
seurantakomitean kokoukseen. Palkkakulut ja muut rakenteisiin liittyvät kuluerät
eriytetään rakenteet palkkauksen -kuluista selvyyden vuoksi seurantakomitean
käsittelyä varten.
Siirtymäkauden tuleminen näyttää todennäköiseltä. Syyskuun
ohjausryhmäkäsittelyyn tuodaan päätösasiaksi ohjausryhmän suositus
Verkostopalvelut-yksikön henkilöstön työsuhteiden jatkamisesta vuoden 2021
loppuun saakka (työsopimusten jatkot tehdään Ruokavirastossa vuonna 2020).
6. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
 Viestinnän ajankohtaiset
Käytiin läpi viestinnässä pinnalla olevia asioita: Tee Se Suomessa ja
Viljelijä ratkaisee -kampanjat, viestinnän arviointi, Leaderyritysrahoitustiedote sekä viestinnän sprintit.
Suunnitteilla on valtakunnallinen vaikuttavuustyökalu viestinnän käyttöön
ensi rahoituskaudelle (Leader Liiveri).
Keinot: kysely, työpaja arvioinnin suositusten työstämiseen, sähköisten
kanavien analyysi ja media-analyysi.


Suomen älykkäin kylä -kilpailu ja työryhmän kuulumiset
Kilpailu: Suomen älykkäin kylä -kilpailussa haastetaan kyliä katsomaan
tulevaisuuteen ja kehittämään palveluja älykkäästi. Alueellisia tapaamisia
on menossa melkein kaikilla aluilla. Tavoitteena on kirkastaa keskeinen
tehtävä, mitä kukin kylä tekee ja millaista apua tarvitsevat.
Älykkäät kylät -työryhmä järjestäytynyt ja pitänyt kaksi palaveria.
Tarkemmat tiedot ryhmässä työn alla olevista asioista, kuten Älykäs kylä
-seminaarisarjan käynnistymisestä ks. erillinen esitys.



Tulevaisuuden tuottajat-ryhmän kuulumiset
Toimintasuunnitelma on saatu tehtyä ja lähdetty pureutumaan
tarkeimmin tavoitteisiin ja tämän vuoden toimintaan. Tarkemmat tiedot
ryhmän toimista ks. erillinen esitys.
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Nuoriso-palvelupaketteja varten on budjetoitu 45 000 €, maksetaan
omana kokonaisuutenaan eli ei Tulevaisuuden tuottajat -työryhmää
varten varatuista rahoista. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen
palvelupaketeista osana maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaa 20192020.


Maaseutuparlamentti ja gaala 2020
Kurikassa oli viime viikolla Maaseutuparlamentin ohjausryhmän kokous,
jonka yhteydessä käytiin tutustumassa Maaseutuparlamentin tiloihin ja
tehtiin vastuujakoa. Kulujaosta on sovittu siten, että MTK vastaa
ruokailusta ja maaseutuverkosto vastaa gaalaan koordinoinnista.
Kurikan kaupunki on panostanut mittavasti tilaisuuteen rekrytoimalla
kaupungille koordinaattorin vastaamaan tapahtumasta. Yhteistyöhön
mukaan on lähtenyt Atria ja Juustoportti, ruokapolitiikan koordinoinnista
vastaa Juurella-ravintolan keittiömestari suosien lähiruokaa ja pieniä
tuottajia.
Gaalan suunnittelu on alkamaisillaan. Todettiin, että gaalan pohjalle ei
tehdä kilpailua vaan siitä tehdään maaseudun toimijoiden yhteinen juhla,
kohokohtia on mietittävä. Syyskuun ohjausryhmän kokouksessa voitaisiin
ideoida ja evästää gaalan suunnittelutyöhön.



NetworX maaseutuverkostotoiminnan 10v juhlatapahtuma Bryssel
11.-12.4.2019 kokemuksia
NetworX-tapahtumaan oli kutsuttuna 450 henkilöä ympäri Eurooppaa.
Suomella oli kisassa mukana 5 finalistia eli eniten kaikista maista.
Kuitua Pohjoiseen hanke voitti kategoriassa Elinvoiman lisääminen
maaseudulla. Suomi sai positiivista huomiota niin ständillä kuin
seminaarissa.



Muut ajankohtaiset tapahtumat
Meri- ja kalatalousverkoston ajankohtaisten päällimmäiset:
Verkostoanalyysi valmistunut, viestintäverkoston osalta verkot heitetty
vesille sekä uuden kauden valmistelun viestintä käynnissä. ks. erillinen
esitys.

7. Muut asiat
-Tuotiin tiedoksi maaseutuverkoston tapahtumia ensi kesään saakka (ks.
erillinen esitys).
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Esiteltiin Verkostopalveluille Ruokavirastoon tullut tarjous vastineeksi
tuoreeseen toiveeseen lisäpanostuksesta neuvojasektorille.
Kyseessä on Luonnonvarakeskuksen tarjous OSMO -kasvukuntoosaamista neuvojille -koulutusten järjestämiseksi.
Asia herätti vilkasta keskustelua. Vastaavia asioita tehdään normaaleilla
kehittämishankkeilla, joten sisältöä olisi jalostettava ja vedettävä selkeä
ero hankerahoitukseen (OSMO-hanke).
Tarjouksesta keskustellaan Ruokaviraston toimeenpanon kanssa, lisäksi
saapunutta tarjousta tarkastellaan kilpailutuksen ja sopimustoiminnan
näkökulmasta. Tarjouksen optiovuosi rajataan pois tarkastelusta.
Todettiin, että asiaan suhtaudutaan positiivisesti mutta tarjousta ei voida
hyväksyä tällaisenaan (hinta, sisältö).
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
 Syyskuu
 Joulukuu
Kokousajankohdat kartoitetaan lähempänä kokouksia.
Taina Vesanto
puheenjohtaja

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

Hanna Lilja
sihteeri

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

