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Maaseudun kehittäminen Euroopan unionissa... 

... on osa yhteistä maatalouspolitiikkaa 
(YMP). Se on äärimmäisen tärkeä poli-
tiikan ala: yli 56 prosenttia EU:n jäsen-
valtioiden väestöstä asuu maaseudulla, 
ja maaseutu kattaa maa-alasta 91 pro-
senttia. Euroopan unionissa (EU) on 500 
miljoonaa kuluttajaa. Heille kaikille on 
turvattava terveellisten ja ravitsevien 
elintarvikkeiden toimitukset. YMP on 
pitkään ollut keskeinen EU-politiikan 
osa-alue, ja se kehittyy jatkuvasti vas-
tatakseen uusiin haasteisiin, joita ovat 
esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon-
varojen kestävä hoito ja maaseudun 
elinkeinoelämän pitäminen toimivana. 

Maaseudun kehittämispolitiikka keskittyy 
kaudella 2007-2013 kolmeen tavoittee-
seen. Nämä ovat

•	 maa- ja metsätalousalan kilpailuky-
vyn parantaminen,

•	 ympäristön ja maaseudun tilan 
parantaminen, ja

•	 maaseutualueiden asukkaiden 
elämänlaadun parantaminen ja 
maaseudun elinkeinoelämän moni-
puolistamiseen kannustaminen.

Kaikkien näiden teemojen osalta po-
litiikan tavoitteena on lisäksi saada 
paikalliset yhteisöt entistä paremmin 
mukaan oman alueensa kehittämiseen. 
Paikalliset toimintaryhmät saattavat yh-
teen paikallisia kumppaneita sekä luovat 
ja toteuttavat yhteisöjään hyödyttäviä 
kehittämisstrategioita. Apunaan niillä on 
Leader-menetelmä*. 

Kukin jäsenvaltio luo kansallisia tai alueel-
lisia maaseudun kehittämisohjelmia, joilla 
ohjataan maaseudun kehittämispolitiikan 
toteuttamista. 

*Ja tarkoittaa ”maaseudun taloudellisten kehitys-
toimien välisiä yhteyksiä”. Ajatuksena on luoda 
vahvoja kumppanuuksia ja edistää yhteistyötä. 
Näin synnytetään innovaatioita ja löydetään pai-
kallisiin ongelmiin parhaiten soveltuvat paikalliset 
ratkaisut.

... on EU:n rahasto, josta tuetaan 
maaseudun kehittämisohjelmien täy-
täntöönpanoa kaikkialla Euroopan 
unionissa.  

Maaseudun kehittämisohjelmat saavat 
rahoitusta yli 200 miljardia euroa. Tästä 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto eli maaseuturahasto 
myöntää lähes puolet. Maaseuturahastoa 
valvoo Euroopan komission maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen pääosasto. 
Maaseudun kehittämiseen myönnettä-
vässä EU:n yhteisrahoituksessa voidaan 

tämän lähestymistavan ansiosta keskittyä 
yhteisesti sovittuihin EU:n painopisteisiin 
samalla kun jäsenvaltioille ja alueille jäte-
tään riittävästi joustovaraa.  

Yhteisrahoitusta saavista erityyppi-
sistä maaseudun kehittämistoimista 
löytyy esimerkkejä maaseuturahaston 
hankkeita esittelevistä, kehittämisver-
koston laatimista esitteistä: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Euroopan maaseudun kehittämisen  
maatalousrahasto eli maaseuturahasto... 
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... perusti Euroopan komission maa-
talouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosasto vuonna 2008. Verkoston 
tavoitteena on parantaa maaseudun 
kehittämisohjel  mien täytäntöönpanoa. 
Kehittämisverkosto pyrkii tähän tavoit-
teeseen tuottamalla ja jakamalla tietoa 
siitä, miten maaseudun kehittämispoli-
tiikka toimii käytännössä ja kuinka sitä 
voidaan parantaa, sekä helpottamalla 
tiedonvaihtoa ja yhteistyötä eri puolilla 
Euroopan maaseutua. Kehittämisverkosto 
saattaa yhteen erilaisia maaseudun 
kehittämisen sidosryhmiä. Näitä ovat 

erityisesti kansalliset maaseutuver-
kostot, jäsenvaltioiden viranomaiset ja 
Euroopan tasolla toimivat maaseudun 
kehittämisorganisaatiot.

Kehittämisverkoston yhteyspiste auttaa 
maatalouden ja maaseudun kehittämi-
sen pääosastoa verkoston johtamisessa 
ja on verkoston toiminnan keskipiste. 
Yhteyspiste sijaitsee Brysselissä, ja sen 
tehtäväkenttään kuuluvat kehittämisver-
koston strategian kolme keskeistä osaa. 
Nämä ovat

•	 politiikka-analyysit

•	 viestintä ja

•	 verkottuminen.

Eurooppalaisen maaseudun  
kehittämisverkoston (ENRD)... 

… pyritään parantamaan EU:n maaseu-
dun kehittämispolitiikan täytäntöönpa-
noa. Analyyttisen työn tarkoituksena on

•	 lisätä tietoa siitä, miten politiikka 
toimii käytännössä,

•	 arvioida, mikä toimii hyvin ja mitä 
voidaan parantaa, ja

•	 auttaa päätöksentekoprosessissa 
jäsenvaltioissa ja Euroopan tasolla.

Kehittämisverkoston analyyttinen työ ete-
nee seuraavasti:

•	 työryhmät kokoavat yhteen eri 
jäsenvaltioiden asiantuntijoita kes-
kustelemaan eri aiheista, kuten maa-
seuturahoitus ja maaseuturahaston 
toteutusmekanismit,

•	 aloitteet - yhdessä kansallisten 
maaseutuverkostojen kanssa - jotka 
koskevat metsätalouden ja maaseu-
dun yrittäjyyden kaltaisia aiheita, ja

•	 analyysi siitä, miten maaseudun 
kehittäminen toimii käytännössä. 

Analyysin kohteena on monenlaisia aihei-
ta, kuten maatalouden ja maaseudun 
laajemman elinkeinoelämän väliset 
yhteydet, ympäristöpalvelut, innovointi, 
paikallisyhteisöjen omat kehittämishank-
keet, sosiaalinen osallisuus ja nuoret 
maaseutualueilla. 

Kehittämisverkoston tekemään politiikka-
analyysiin voi perehtyä kehittämisver-
koston verkkosivustolla. Verkkosivustolla 
voi tutustua esimerkiksi työryhmien 
havaintoihin ja suosituksiin sekä eri poli-
tiikan aloja koskeviin tiedotteisiin ja tilas-
toihin. Lisätietoja osoitteessa http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/

Maaseudun kehittämisohjelmien hanke-
tietokannassa on satoja esimerkkejä siitä, 
miten maaseudun kehittämispolitiikkaa 
toteutetaan eri puolilla EU:ta. Hankkeisiin 
voi tutustua osoitteessa http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/

Maaseudun 

Kehittämisverkoston tekemillä 
politiikka-analyyseillä... 
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... on keskeistä kehittämisverkoston 
toiminnassa: tuomalla maaseudun ke-
hittämisen eri toimijat yhteen virallisilla 
ja epävirallisilla keinoilla kehittämisver-
kosto helpottaa tiedon, kokemusten ja 
innovaatioiden vaihtoa.  

Verkottumistoiminnan tehokkuus tunnus-
tetaan yhä laajemmin niin sidosryhmien 
saamiseksi mukaan toimintaan kuin maa-
seudun kehittämispolitiikan täytäntöön-
panon parantamiseksi. Koska kehittämis-
verkosto on ”verkostojen verkosto”, sillä 
on erityinen rooli. Kehittämisverkoston 
seminaareista ja kokouksista, joissa 
käytetään osallistavia menetelmiä vuoro-
vaikutuksen lisäämiseksi, on saatavilla li-
sätietoja osoitteessa http://enrd.ec.europa.
eu/networks-and-networking/

Verkottumistoiminnan keskiössä on 
Leader-aloite. Vuotuinen Leader-
konferenssi tuo yhteen paikallisia toi-
mintaryhmiä kaikista jäsenvaltioista 
parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja 
senkaltaisista aiheista keskustelemiseksi 
kuin miten parantaa paikallisten strate-
gioiden täytäntöönpanoa maaseudun ke-
hittämisen alalla ja miten luoda valtioiden 
välisiä yhteistyöhankkeita. Leader-portaali 
kehittämisverkoston verkkosivustolla on 
keskeinen voimavara näiden toimien tuek-
si. Portaalista löytyy paikallisten toimin-
taryhmien työkalupakki, tietoa yhteistyö-
tarjouksista, julkaisuja, videoita ja paljon 
muuta: http://enrd.ec.europa.eu/leader/

Verkottuminen…
.. on yksi kehittämisverkoston painopis-
teistä. Kehittämisverkosto hyödyntää eri 
viestintäkanavia esitelläkseen maaseu-
dun kehittämispolitiikan käytännön toimia 
ja jakaakseen tietoa eri kohderyhmien 
kanssa siitä, mitä Euroopan maaseudulla 
tapahtuu. Kehittämisverkosto tekee yh-
teistyötä maaseudun kehittämisyhteisön 
kanssa tutkimustulosten, politiikan kehit-
tymisen ja paikallisten menestystarinoi-
den tiimoilta. 

Kehittämisverkoston verkkosivusto on 
pääasiallinen viestintäväline, joka ko-
koaa yhteen kaikki kehittämisverkoston 
toiminnot. 

•	 Halutessasi yleiskuvan maaseudun 
kehittämispolitiikasta kussakin jäsen-
valtiossa sinun kannattaa tutustua 
interaktiiviseen karttaan osoitteessa 
http://enrd.ec.europa.eu/country/

•	 Audiovisuaalisessa mediagalleriassa 
on kuva-albumeita eri tapahtumista 
ja videoita kiinnostavista maaseudun 
kehittämishankkeista: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Communicating Rural Development 
Gateway -portaalista löytyy 
esimerkkejä menestyksekkäistä 
viestintävälineistä, joilla edistetään 
maaseudun kehittämistä EU:ssa. 
Lisätietoja osoitteessa http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/

communicating-rural-development/
eafrd/ 

Kehittämisverkoston julkaisut ovat saata-
villa kuudella eri kielellä (DE, EN, ES, FR, IT 
ja PL). Niihin kuuluvat seuraavat: 

•	 EU Rural Review  -julkaisussa tarkas-
tellaan syvällisesti maaseutupolitii-
kan eri osa-alueita

•	 ENRD Magazine -julkaisu kokoaa 
yhteen viimeisimmät uutiset 
kehittämisverkostosta, kansallisista 
maaseutuverkostoista ja paikalli-
sista toimintaryhmistä eri puolilta 
Eurooppaa

•	 Maaseuturahaston hanke-esitteissä 
esitellään menestyksekkäitä maa-
seuturahaston rahoittamia hankkeita  

•	 Rur@l Newsflash -online-uutiskirje 
kertoo verkostotoiminnan viimeisim-
mät uutiset.

Kehittämisverkosto on mukana myös so-
siaalisessa mediassa: Facebookissa (www.
facebook.com/EUAgri), Youtubessa (www.
youtube.com/user/EURural) ja Twitterissä 
(@enrd_cp).

Kehittämisverkoston julkaisuja voi ti-
lata tai osallistua online-keskusteluun 
opENRD-foorumilla osoitteessa https://
webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

kehittämisestä tiedottaminen... 
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Jos haluat itsellesi tuoreimmat kehittämisverkoston  
julkaisut, voit ilmoittautua niiden tilaajaksi osoitteessa:  
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Maaseudun uusimpia kehittämissuuntauksia voi seurata 
osallistumalla keskusteluun opENRD-foorumilla:  

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Lisätietoja kehittämisverkostosta löytyy 
verkkosivustolta  

www.enrd.eu

op

Onko sinulla kysyttävää?  Ota yhteyttä  kehittämisverkostoon  sähköpostitse: info@enrd.eu 
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