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Maaseutuverkoston tehtävät

Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten 
välillä. 

Keskeistä on, että toimijat ja suuri yleisö ovat tietoisia maaseudun kehittämisohjelman 
mahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutuverkostotoiminta edistää hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen leviämistä.

Maaseutuverkoston toiminta on avointa kaikille maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille.

Käytännössä maaseutuverkosto

Viestii

Kouluttaa

Välittää hyviä esimerkkejä ja edistää verkostoitumista

Edistää kansainvälistymistä

Maaseutuverkostopalvelut koordinoi toimintaa
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Palvelupaketti kannustaa ja aktivoi alueita järjestämään maaseutuohjelman 
toteuttamiseen liittyvää toimintaa.

Palvelupaketin idea ja tarkoitus

Palvelupaketti on verkostotoimijoiden tarpeisiin ja toiminnan tukemiseen 
räätälöity konsepti, jossa maaseutuverkostopalvelut tukee rahallisesti 
esimerkiksi koulutustilaisuuden järjestämisestä syntyvien kulujen 
kattamisessa. 

Palvelupaketin käyttö auttaa myös tapahtuman suunnittelussa ja käytännön 
toteutuksessa, sillä sen käyttöön liittyy selkeä ohjeistus ja raportointi.

Palvelupaketilla osallistetaan organisaatioita maaseutuverkoston toimintaan
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Koulutuksen palvelupaketti
- 1500 euroa

Käytössä olevat palvelupaketit

Innovaatioleirin palvelupaketti
- 4000 euroa

KV-palvelupaketti
- 1000 euroa / henkilö matkustuskuluihin, enintään 2 hlöä

Tulevaisuuden tuottajat –palvelupaketti
- 1500 euroa
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Mitä kuluja palvelupaketilla voidaan kattaa?

Koulutuksen palvelupaketilla voidaan kattaa esimerkiksi…

tilavuokrat

kahvitukset (ei ruokailuja)

Fasilitointi

luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (Valtion matkustussäännön 
mukaan huomioiden muistilista matkakulujen veloittamisesta)

logistiikkakustannukset (esimerkiksi bussikuljetukset tilaisuuteen)

It-palvelut (esim. webcasting)

lehti-ilmoitukset

muut soveltuvat koulutukseen liittyvät palvelut (sovitaan erikseen)

Palvelupaketin avulla ei voida kattaa järjestävien tahojen omia kuluja. Eli 
esimerkiksi järjestävän tahon asiantuntijan matkakulut tai tapahtumaan ja sen 
suunnitteluun käytetty työaika eivät voi kuulua palvelupakettiin.
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Palvelupakettien edellytykset

Tapahtuman tulee liittyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
toteuttamiseen. Maaseutuohjelman tavoitteisiin ja sisältöihin voit tutustua 
tarkemmin maaseutu.fi:ssä.

Tapahtuman tulee olla verkostotoimintaa eli sen toteuttajina tulee olla vähintään 
kaksi toisistaan riippumatonta tahoa.

Tapahtuman tulee olla alueellinen, maakunnallinen, ylimaakunnallinen tai 
valtakunnallinen. Paikallisia tapahtumia ei ensisijaisesti palvelupakettien 
puitteissa mahdollisteta (pl. Tulevaisuuden tuottajat).

Tapahtuman tulisi poiketa järjestävien organisaatioiden tavanomaisesta 
toiminnasta, jota ne jo muutenkin harjoittavat.

Tapahtuma on osallistujille maksuton. 

Palvelupaketilla ei voida kattaa hanketoiminnan kuluja!
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Esimerkkejä koulutuksen palvelupaketeista

Pohjois-Karjalan kiertotalousseminaari

Kiertotalous, kestävä kehitys ja matkailu yhteistyö 

Hyönteistalouden tutkija- ja toimijatapaaminen

Maaseutututkijatapaaminen

Maaseutu ja älyliikenne –seminaari

Hyvinvointia luonnosta, Kymenlaakson maaseutufoorumi

Kymenlaakson Maaseutufoorumi - Paluu kylien tulevaisuuteen
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Kuinka haen?

Lue ohjeet ja täytä suunnitelma osoitteessa
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/verkostopalvelut/palvelupaketit/

Verkostopalvelut yksikkö käsittelee tulleet palvelupakettisuunnitelmat viikottain 
ja on yhteydessä hakijaan käsittelyn jälkeen 

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/verkostopalvelut/palvelupaketit/
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Jotta voisimme hyvin.

Verkostoasiantuntija Tuomas Metsäniemi

Yhteystiedot: 
Tuomas.metsaniemi@maaseutu.fi
050 352 0392

www.maaseutu.fi

mailto:Tuomas.metsaniemi@maaseutu.fi
http://www.maaseutu.fi/

