
 

  
 

 

Maaseutuverkoston työryhmät 2017–2018    

Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut kaksi teemaa, joiden ympärille kootaan 
työryhmät toimimaan vuosina 2017–2018:  

I. Maaseudun hyvinvointi 
II. Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen 

 

Kuvaukset työryhmien tavoitteista 

Maaseudun hyvinvointiryhmä:  
Viljelijät väsyvät jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden paineessa. Myös muut yrittäjät 
maaseudulla tarvitsevat apua ja neuvoja työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi. Sama 
tilanne on myös kolmannen sektorin toimijoilla, jotka monilla maaseutualueilla vastaavat 
suuresta osasta maaseudun palveluista. 

Maaseudun hyvinvointiin keskittyvä työryhmä kokoaa eri teemoihin liittyen 
asiantuntijoita, yrittäjiä ja hanketoimijoita. Työryhmän tarkoituksena on jakaa hyviä 
käytäntöjä, levittää tietoa hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä edistää hyvinvointiteeman 
parissa toimivien tahojen (esimerkiksi hanketoimijoiden) verkostoitumista ja 
mahdollisuuksia parantaa hyvinvointia. 
 
Teemaa toteuttavat kolmas sektori, viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät. Yhdessä ja eri 
ryhmissä etsitään keinoja jaksamisen tueksi. Toiminta voi jakaantua osa-alueisiin.  
 

Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen:  
Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen vaatii uudistumista niin toimintatavoissa kuin 
toimijoissakin.  

Uudenlaiset palvelujen tuotantotavat, osuuskuntayrittäminen ja yhteiskunnallinen 
yrittäjyys ovat yritystoiminnan muotoja, joiden ympärillä tapahtuu paljon. Myös sote-
ratkaisut, maaseudun turvallisuuskysymykset ja maahanmuuttajien kotouttaminen 
kytkeytyvät maaseutuyrittämiseen.  

Digitalisaatio ja huippunopeat laajakaistayhteydet luovat maaseutuyrittämiselle 
mahdollisuuksia myös kaukana kaupunkikeskuksista. Luovat alat, it-ala/verkossa 
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toimivat palvelut ja yrittäjyyskasvatus voivat olla työryhmän teemoina toimialasta 
riippumatta. 

Tiedon, esimerkkien ja hyvien käytäntöjen jakaminen sekä toimijoiden verkottamisen 
avulla pyritään avaamaan uusia polkuja tulevaisuuden maaseutuyrittämiseen.  

 

Työryhmätyöskentely 

Työryhmien työn lähtökohtana on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
tavoitteiden eteenpäinvieminen oman teemansa osalta. Työryhmän työlle asetetaan 
tavoitteet ja tehtävät, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Työryhmät ovat keskeinen 
osa ohjausryhmän työtä.  
 
Työryhmien tarkoituksena on lisätä teemaan liittyvien toimijoiden yhteistyötä, 
aktiivisuutta ja lisätä verkoston vahvuutta. Työryhmän tehtäväkokonaisuudet ja 
toimintamallit vaihtelevat teeman ja asetettujen tavoitteiden mukaan. Työryhmä voi 
esimerkiksi järjestää tapaamisia, tapahtumia ja toteuttaa erilaisia pienen mittakaavan 
selvityksiä tai tiedotusta.  
 
Työryhmän puheenjohtaja kokoaa ryhmään tarvittavan määrän jäseniä eri 
asiantuntijoista. Työryhmän puheenjohtajalta toivotaan aktivoivaa ja toiminnallista otetta 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän toimijat voivat olla esim. teeman ympärillä 
toimivia hankkeita, yrittäjiä tai yhdistyksiä.. 
 
Työryhmän käytössä on noin 200 000 euroa kahden vuoden ajan. Budjettiin sisältyy 
korvaus työryhmän puheenjohtajan työajasta. Työryhmien puheenjohtajat ovat 
maaseutuverkoston ohjausryhmän jäseniä ja pääsevät siten vaikuttamaan koko 
maaseutuverkoston toimintaan. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö tekee päätöksen työryhmistä ja niiden puheenjohtajista 
ohjausryhmän asettamispäätöksen yhteydessä syksyllä 2016.  
 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
maatalousneuvos Taina Vesanto, p. 02951 62405 
maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, p. 02951 62218 
etunimi.sukunimi@mmm.fi  
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