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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: torstai 12.2.2015 kello 9.02–11.30, 12.45–14.00
Paikka: Kattilan torppa, Nuuksio
Osallistujat:
Teemu Hauhia, maaseutuverkostopalvelut
Juha-Matti Markkola, maaseutuverkostopalvelut
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Joel Karlsson, maaseutuverkostopalvelut
Hilkka Vihinen, Luke
Christell Lindholm, TEM
Esko Leinonen, Maaseutuvirasto
Hannu Uusihonko, Food Park Oy
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto
Petri Rinne, Contact Point maaedustaja
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Taina Vesanto, MMM
Leena Anttila, MMM
Sinikka Torssonen, maaseutuverkostopalvelut
Marianne Selkäinaho, MMM
Pirjo Onikki, maaseutuverkostopalvelut
Lauri Hyttinen, maaseutuverkostopalvelut
Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Hanna Lilja, maaseutuverkostopalvelut

1. Kokouksen avaus kello 9.00
Puheenjohtaja Vesanto avasi kokouksen klo 9.02.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
3. Ohjausryhmän työjärjestyksen muutosten hyväksyminen
Muutokset ohjausryhmän työjärjestysluonnokseen:
10 §: Jos päätöstä ei voi tehdä yksimielisesti, päätökseksi tulee kanta,
jota yli puolet (aikaisemmassa luonnoksessa kaksi kolmasosaa)
äänestäjistä on kannattanut.
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14 §: Maaseutuverkoston ohjausryhmän kaikkien jäsenten osalta
matkakustannukset korvataan.
Ohjausryhmä hyväksyi työjärjestyksen sisällön em. täsmennyksin samalla
valtuuttaen MMM:n juristin vielä tarkistamaan työjärjestyksen
muodollisuudet.
Päätös: Maaseutuverkoston ohjausryhmän työjärjestys hyväksyttiin em.
huomioin.
4. Maaseutuverkoston ohjelmakauden 2014–2020
toimintasuunnitelman hyväksyminen
Seurantakomiteassa hyväksytty maaseutuverkoston rahoitussuunnitelma
ohjelmakaudelle 2014–2020 tuotiin osaksi toimintasuunnitelmaa
täsmentämällä kulujakaumaa.
Toimintasuunnitelmassa käytettyä lomakepohjaa (Maaseutuohjelman
asiakirjapohja) suositellaan hyödynnettävän, se löytyy osoitteesta:
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/viestinta/materiaalit/Sivut/def
ault.aspx
Päätös: Toimintasuunnitelma kaudelle 2014–2020 hyväksyttiin.
5. Katsaus Suomen maaseutuverkoston jäsenten edustuksesta
Assembly-kokouksissa, ohjausryhmässä, Leader/CLLD- ja
innovaatio alatyöryhmässä
European Rural Network Assemblyssä on Suomesta kuusi edustajaa:
Marianne Selkäinaho, MMM (hallintoviranomainen), Teemu Hauhia,
maaseutuverkostopalvelut
(Maaseutuverkosto),
Erja
Loppi,
Maaseutuvirasto (maksajaviranomainen), Kari Kylkilahti, Kantri ry
(Leader-ryhmät), Hilkka Vihinen, Luke (tutkimus) ja Markku Granander,
Metsäkeskus (maa- ja metsätalouden neuvonta). 200 edustajan
Assembly kokoontuu noin kerran vuodessa. Assembly ei ole
päätösvaltainen elin, vaan se tuo asioita keskusteltavaksi tehden
suosituksia ja linjauksia, joita komissio tarkentaa.
Rural
Network
Steering
Groupissa
(Euroopan
verkostojen
ohjausryhmässä) jäseninä ovat Eero Pehkonen (MMM) ja Teemu Hauhia.
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Euroopan verkostojen ohjausryhmän alla on kaksi alatyöryhmää: Leader
CLL ja innovaatioalatyöryhmä. Leader/CLLD -alatyöryhmässä jäseniksi
on ehdotettu Juha-Matti Markkolaa, Raisa Rantaa (Karhuseutu ry) ja
Sanna Sihvolaa (MMM). Innovaatio-alatyöryhmään on ehdotettu Sirpa
Karjalaista (MMM) ja Hilkka Vihistä (Luke).
Lisäksi voidaan perustaa ad hoc –tyyppisiä temaattisia fokusryhmiä
suppeampiin aihe-alueisiin.
Raportit Euroopan verkostotoimintaan liittyvistä kokouksista viedään
Maaseutu.fi:hin nähtäville. Lisäksi ohjausryhmässä toivottiin, että
keskeiset asiat kansainvälisiltä foorumeilta tuodaan ohjausryhmälle
tiedoksi.
6. Keskustelua maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnoksesta
2015–2016, ajankohtaiset tapahtumat ja asiat
Toimintasuunnitelmaan kaivattiin johdantoa, josta selviää millä tavalla ja
mihin asioihin uusi toimintakausi suuntautuu edellistä kautta terävämmin,
mitä uutta tavoitellaan aikaisempaan verrattuna.
Maaseutuverkostopäivien
yhteyteen
työryhmien
puheenjohtajien
toivotaan tuovan toimintasuunnitelman yleistä kehystä ja runkoa, josta
työryhmä voi yhdessä alkaa rakentamaan toimintaansa. Työryhmien
sisällöt sulautetaan toimintasuunnitelmaan, niitä ei jaotella omiksi
osioikseen. Työryhmien toiminta on think tank -tyyppistä, ryhmä ideoi ja
välittää syötteitä kentälle. Työryhmät voivat suunnitella toimintaansa
myös omista lähtökohdistaan oman näköisekseen.
Maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015–2016 pyritään saamaan
valmiiksi toukokuun aikana.
Puheenjohtaja ehdotti, että toimintasuunnitelman perusrakennetta
muutetaan niin, että koska lähtökohtana ovat maaseutuohjelman
tavoitteet, toimet liitetään suoraan ohjelman tavoitteisiin eli avataan, millä
toimilla tavoitteet aiotaan toteuttaa. Toimintasuunnitelmaa tulee myös
tiivistää.
Yhteistyösopimukset
Maaseutuverkoston osallisten kanssa on käyty ja tullaan käymään
yhteistyöneuvotteluja,
yhtenä
tahona
SYTY,
jolta
on
tullut
yhteistyöehdotus. Todettiin, että marssijärjestyksenä on, että ensin
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tehdään toimintasuunnitelma ja vasta sen pohjalta otetaan vastaan
ehdotuksia, joita peilataan toimintasuunnitelmaan. Lisäksi harkitaan,
kenen kanssa tehdään sopimus, kenen kanssa tarvitaan kilpailutusta.
Sopimusta ei kannata tehdä esim. tapahtuman järjestämisestä, kun asia
voidaan hoitaa palvelupaketilla. Tärkeää on, että käytetään avointa
metodia ja kaikkien tahojen tasavertaista kohtelua.
Maaseutuverkostopalvelut tekee toimintamallin pohjaa maaliskuun
kokoukseen
mennessä
listaten
tärkeät
kriteerit,
sillä
yhteistyökumppanuuksissa tavoitteiden tulee yhtyä maaseutuohjelman
tavoitteisiin.
Ajankohtaistapahtumien hyväksyminen
Toimintasuunnitelmaan sisältyviä (07/2015 asti) koulutustapahtumia ja
messuja:
Maaseudun yritystuen ajankohtaispäivät (18.–19.2.), Team-Finland
Seminaari (17.3.), Kymenlaakson maaseutufoorumi: Hyvinvointia
luonnosta (25.3.), Maaseutuverkostopäivä (26.3.), Landsbygdsriksdagen
(28.-29.3.), Valtakunnallisten hankkeiden ja EIP -verkostojen
koulutustilaisuus,
Uuden
ohjelmakauden
lanseerauskampanjan
aloitustilaisuus/tilaisuudet, Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien
tapaaminen (7.4.) , Leader-työn ajankohtaispäivät (8.4.), Leader-laatutyön
sparrauspäivä, Rakennetukien alueelliset ajankohtaispäivät, 3 alueellista
tilaisuutta,
ELY-keskusten
neuvottelupäivät,
Neuvojatapaamiset
Neuvo2020 5; tapahtumaa substanssijaon mukaan, Rakennetukien
kesäpäivät (2.-4.6.), Maaseutuyrittäjyysfoorumi, Masiina-messut (5.6.),
Avoimet kylät (6.6.), Maaseudun yritystuen ajankohtaispäivät, MTK/SLCLeader yhteistyöpäivä, Leader-viikko, 2.-4.7. Farmari-näyttelyt ja
Maaseutuohjelma-teltta (2.-4.7.)
Päätös: Esitetyt tapahtumat hyväksyttiin osaksi toimintasuunnitelmaa.
Lanseerauskampanjan kilpailutus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman lanseerauskampanjan
tarjouskilpailu päättyi 3.2. ja tarjouksia saatiin kaksi kappaletta.
Kampanjan toteuttajaksi tullaan valitsemaan Recommended Finland Oy,
jonka kanssa kampanjaa lähdetään suunnittelemaan. Hankintapäätös on
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valmisteilla. Ohjausryhmä hyväksyi lanseerauskampanjan toteutuksen jo
kokouksessaan 18.12.2014.
7. Maaseutuverkostopalvelut palvelupaketit
 Palvelupaketti koulutus esittely ja hyväksyminen
Hauhia esitteli rautalankamallin palvelupaketeista, esimerkkinä koulutus.
Ohjausryhmä näki konseptin hyväksi, mutta yksityiskohtia tullaan vielä
avaamaan ja suunnittelemaan eteenpäin. Lisäksi palvelupakettia
työstetään soveltumaan myös muihin toimintoihin kuin koulutukseen.
Palvelupakettien tarkoituksena on mahdollistaa toimijoiden aktiivisuus
verkostotoiminnassa. Tapahtuman järjestävänä tulee olla vähintään kaksi
eri tahoa. Palvelupaketilla korvataan toteuttamiseen liittyviä kuluja, ei
suunnittelutyötä. Palvelupaketit on tarkoitettu käytettäväksi isompiin
kokonaisuuksiin, ei kokouskulujen kattamiseen eikä käytettäväksi
organisaation perustoimintaan.
Palvelupakettia hakevien on tuotava esiin perusteet, miten rahoitettavalla
toimella viedään ohjelman tavoitteita eteenpäin. Lisäksi mallia on
työstettävä niin, että rahoitettavat osa-alueet pysyvät tasapainossa.
Tarvitaan suunnitelmallisuutta, että rahaa riittää jaettavaksi ympäri
vuoden. Myöskin on varmistettava, ettei yksi toimija ole jatkuvasti
pakettien hakijana.
Päätös: Palvelupakettimallia työstetään maaseutuverkostopalveluissa
lähinnä budjetoinnin ja kriteeristön osalta ja mallin valmistettua
ohjausryhmä hyväksyy palvelupaketit sähköpostikokouksena.
8. Keskustelu maaseutuverkoston ohjausryhmän roolista ja
työskentelytavoista ja työryhmien toiminnasta
Jokaisella työryhmällä on 200 000 € budjetti kahden vuoden
toimintakaudelleen. Summaan sisältyy puheenjohtajan palkkiot.
Työryhmien jäsenten matkakulut korvataan, mutta palkkiota ei makseta
vaan hyöty tulee asian kautta.
Työryhmä tekee suunnitelman toiminnasta ja budjetoi rahansa. Varoilla
on tarkoitus luoda uutta, ei subventoida jo olemassa olevaa toimintaa.
Sisällöllinen päätösvalta on työryhmällä, joka tekee ehdotuksia ja ideoi,
mihin rahat käyttää ja käytännön toimia tarvitaan. Hankinnoista
konsultoidaan työryhmissä olevien maaseutuverkostopalvelut-yksikön
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Palvelupaketit eivät

ole

tarkoitettu työryhmien

Työryhmien puheenjohtajille ei voida maksaa henkilökohtaista palkkaa.
Yksi esiin noussut mahdollisuus on puheenjohtajuuden hankkiminen
ostopalveluna,
esimerkiksi vuosipalkkio. Puheenjohtaja käyttää
työryhmän toimintaan työnantajansa aikaa, joten kunkin puheenjohtajan
kehotettiin arvioimaan työajan käyttöä ja keskustelemaan palkkioasiasta
työnantajansa kanssa. Palkkioissa on huomioitava kohtuullisuuden rajat,
nyt on kyse sopivan tason hakemisesta. Mikäli rajat tulevat vastaan,
työryhmien toimintaa ja volyymia on supistettava.
Palkkioihin palataan ja niistä päätetään seuraavassa kokouksessa.
Hauhia esitteli Maaseutuverkoston matkakuluja koskevan muistilistan.
Muistilista löytyy jatkossa maaseutu.fi-sivustolta.
9. Muut asiat
Hauhia esitteli maaseutuverkostopalveluiden toiminnan vuonna 2014.
Vuotta leimaa sillanrakentaminen ohjelmakausien välille ja henkilöstön
rekrytoiminen.
Päätös: Vuoden 2014 budjetti ja toiminta hyväksyttiin.
Euroopan
merija
kalatalousverkoston
yhteystyötä
ja
toimintasuunnitelmaa ovat valmistelleet Timo Halonen ja Kari Sailamo
MMM:stä. Meri- ja kalatalousyksiön työntekijä tulee osaksi
maaseutuverkostopalveluita. Verkostojen synergiat tulee saada käyttöön
ja tehdä järkevää yhteensovitusta. Rahaliikenteen osalta tulee huomioida
molempien rahaston kulujen erottaminen toisistaan. Uusi verkosto tulee
osaksi maaseutuverkoston ohjausryhmää, mikä tullaan huomioimaan
maaseutuverkoston ohjausryhmän asettamispäätöksessä.
Sinikka Torssonen tulee tekemään maaseutu.fi:hin puheenjohtajien
esittäytymisjutut, jossa yhteydessä esitellään myös työryhmien
kokoonpanot. Työryhmien kokoonpano varmistuu noin kahden viikon
kuluessa. Juttuja kannattaa hyödyntää omissa taustaorganisaatioissa.
Synergiaetuja kannattaa hakea myös somessa, Sinikka auttaa mielellään
ryhmiä löytämään parhaita työskentelytapoja.
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10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Työryhmät kokoontuvat Helsingissä 25.3. klo 10 alkaen ryhmien omiin
kokouksiinsa,
lisäksi
työryhmille
järjestetään
yhteinen
osio.
Maaseutuverkostopäivä järjestetään Helsingissä 26.3. klo 10 alkaen.
Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 26.3. klo 8.30–9.45.

Taina Vesanto
Puheenjohtaja
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