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Maaseutuverkostopalvelujen 
kv-ajankohtaiskatsaus



Ajankohtaista Euroopan 
maaseutuverkostosta
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Leaderin tilanne Euroopassa
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• Leader-ryhmien kyselyn tuloksia
• Uusia työvälineitä Leader-ryhmille
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The European Network for 
Rural Development (ENRD)

www.enrd.eu
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Viestintä ja seminaarit

• kv-viestintä
- www.rural.fi, tietoa maaseudun kehittämisestä Suomessa.

• Artikkeleita kv-hankkeista

- Kv-uutiskirje
- Uutisten tarjoaminen Contact Pointin julkaisuihin

• kv-seminaarit
- Showing the added value of LEADER/CLLD through 

evaluation, arvioinnin työpaja 17.-18.5. Helsingissä
- LINC2018 Länsi-Suomessa
- Leader Co-peration Fair Suomessa 2019?

• kv-palvelupaketti



Muuta kv -saralla

• Komission kv-toiminnan opas suomeksi: 
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/guidance-leader-
cooperation_fi.pdf

• Euroopan maaseutuverkoston kv-hanketyöryhmä 
kokoaa ehdotuksia kv-prosessien helpottamiseksi 
kansallisella ja EU-tasolla
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Kv-palvelupaketti

kv-toiminnan -palvelupaketti on tarkoitettu:
1.suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen kv-verkostojen 
rakentamiseen ja 
2.toimimiseen maaseutuverkoston edustajana kv-
työryhmissä ja –seminaareissa. 

Kv-toiminnan palvelupaketilla voidaan kattaa ko. 
toiminnasta syntyviä matkakustannuksia
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Kv-palvelupaketti: 
korvattavat kustannukset

• Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön 
mukaisesti. 

• Matkustussääntöön on poikkeuksia:
- kv-palvelupaketin kautta ei makseta päivärahoja,
- majoituskustannus voi olla korkeintaan 100 €/yö ja

• Palvelupaketilla korvattava matkakustannus on 
korkeintaan 1000 €/hlö. 

• Yhdelle matkalle hyväksytään korkeintaan kaksi 
henkilöä. Palvelupakettia kohden korvattava 
matkakustannus voi olla korkeintaan 2000 € (sis alv.)
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Kv-verkoston rakentaminen

• Kv-verkoston rakentaminen tulee tiiviisti liittyä 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
toteuttamiseen.  

• Verkoston rakentuminen palvelee alueen 
kehittämistä ja paikallisen Leader-
kehittämisstrategian ja/tai ELY-keskuksen
alueellisen kehittämisstrategian toteutumista. 

• Kv-verkoston rakentaminen on tavoitteellista. 
Matkan tuloksena syntyy konkreettinen 
yhteistyösopimus ja suunnitelma 
jatkotoimenpiteistä. 
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Maaseutuverkoston edustajana 
toimiminen

• Verkostopalvelut määrittää tilaisuudet, joihin 
tarvitaan maaseutuverkoston kustantama edustaja 
Suomesta, 
- lähinnä Euroopan maaseutuverkoston (ENRD), Euroopan 

innovaatiokumppanuuden verkoston (EIP-Agri Service Point) 
ja Euroopan maaseudun kehittämisen arviointiverkoston 
(Evaluation Help Desk) työryhmät ja seminaarit

• Verkostopalveluille voi myös vinkata työpajoista ja 
seminaareista, joihin olisi tärkeää saada Suomen 
maaseutuverkoston edustaja. 

• Edustajien tarpeesta verkostopalvelut ilmoittaa 
sähköpostin jakelulistojen, sosiaalisen median 
kanavien tai uutiskirjeiden kautta. 
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Yleisesti

• Palvelupaketti rajataan tiukasti sellaisiin toimiin, jota ei 
voi muualta rahoittaa, mutta jotka ovat tarpeen esim. kv-
hankkeen suunnittelussa tai muussa kv-yhteistyössä 
ohjelman kannalta.

• Esimerkiksi jos kv-hankkeesta tehdään esiselvitys, silloin 
ei voi hakea tukea palvelupaketista.
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Kv-palvelupaketti: prosessi

• Täytä kirjallinen suunnitelma sähköisellä 
lomakkeella
- Suunnitelma käydään läpi verkostopalveluissa ja päätetään 

palvelupaketin käytöstä
- Päätös tulee saada ennen matkaa

• Toimija hoitaa itse käytännön järjestelyt matkaan liittyen.
• Toimija tekee raportti matkasta valmiin sähköisen 

lomakkeen avulla 
• Lisäksi tekee kirjoituksen tai videoblogin maaseutu.fi-

sivuille
• Tekee matkalaskun verkostopalveluille
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Milloin seuraava kv-ajankohtaispäivä?

• Toiveita sisällöstä?
• Paikka ja ajankohta?
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KIITOS!

www.maaseutu.fi
www.landsbygd.fi
www.rural.fi

#maaseutu2020
@maaseutufi


