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Maaseutuverkosto tukee maaseudun elinvoimaisuuden kehittämistä
Euroopan Unioni rahoittaa maaseutualueiden kehittämistä yhdessä jäsenmaidensa kanssa.
Suomessa Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmilla tuetaan kasvua ja
kehitystä ja tuodaan hyvinvointia koko Suomelle. Maaseudun kehittämisohjelman panostukset
ympäristön tilan tukemiseen, elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen sekä vireän
kansalaistoiminnan aktivointiin hyödyttävät koko Suomea. Suomi on hyvin maaseutuvoittoinen maa
ja maatilojen lisäksi rahoituksesta hyötyvät maaseudulla toimivat yritykset, kyläyhteisöt ja järjestöt.
Ohjelmakaudella 2014 – 2020 maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa tukee
maaseutuverkosto, jonka toimintaa Maaseutuvirasto koordinoi. Maaseutuverkosto on avoin
yhteisö, joka kokoaa yhteen maaseudun kehittämiseksi työtä tekevät organisaatiot ja levittää viestiä
maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksista ja tuloksista potentiaalisille tuensaajille ja
kehittämishaluisille toimijoille.
Maaseutuverkoston tavoitteena on varmistaa, että maaseudun kehittämiseen suunnatut julkiset
panostukset hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Tähän tavoitteeseen se voi pyrkiä mm.
laajentamalla niiden toimijoiden kenttää, jotka osallistuvat maaseudun kehittämistyöhön. Näin
syntyy uusia ajatuksia ja rahoitettavien hankkeiden laatu nousee. Maaseutuverkosto voi myös
järjestää toimintaa, joka lisää kehittämisohjelman toimeenpanon parissa työskentelevien
henkilöiden osaamista. Maaseutuverkoston resursseja käytetäänkin viestintään sekä
koulutustilaisuuksien ja erilaisten verkostoitumista edistäviin tapahtumien järjestämiseen.
Syksyllä 2017 valmistuneen arviointiselvityksen perusteella maaseutuverkosto on toiminut tavalla,
joka voi kehittää maaseudun kehittämisohjelman vaikuttavuutta. Vuosien 2015 ja 2016 aikana
maaseutuverkoston puitteissa on järjestetty aktiivisesti tilaisuuksia, jotka ovat tavoittaneet
kehittämisohjelman toimeenpanon kannalta olennaisia ryhmiä. Esimerkiksi paikallista
kehittämistyötä organisoivat Leader-ryhmät ovat hyödyntäneet aktiivisesti oman toiminnan
suunnittelua ja kehitystä tukevia tilaisuuksia.
Maaseutuverkosto on koonnut teemaryhmiä maaseudun kehittämisen kannalta ajankohtaisten
kysymysten, kuten yrittäjyys ja nuoret, ympärille. Teemaryhmät ovat tuoneet maaseutuverkoston
toimintaan uusia ryhmiä. Esimerkiksi yrittäjäjärjestöjä on saatu aikaisempaa paremmin mukaan
toimintaa, mikä tukee kehittämisohjelman mahdollisuuksista kertovan viestin leviämistä uusille
yrittäjille.
Alueellisia toimijoita on haluttu aktivoida järjestämään aloitteellisemmin maaseudun
kehittämistyötä tukevia tilaisuuksia palvelupaketti-työkalun avulla. Palvelupaketti on sujuva
mahdollisuus saada taloudellista tukea kehittämisohjelman tavoitteita edistävän tilaisuuden
järjestämiseen. Työkalua hyödyntäneet organisaatiot ovat olleet erittäin tyytyväisiä palvelupakettien
antamiin mahdollisuuksiin ja kertovat järjestäneensä tilaisuuksia, jotka ovat edistäneet heidän
organisaatioidensa strategisia tilaisuuksia. Maaseutuverkoston näkökulmasta tämä tarkoittaa

useampia tilaisuuksia laajemmalla maantieteellisellä alueella, sillä tilaisuuden järjestelyistä ottavat
vastuuta muutkin kuin verkostotoiminnan koordinaatiosta vastaavat henkilöt.
Maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoon osallistuvat henkilöt, kuten Leader-ryhmien ja ELYkeskusten työntekijät, ovat arviointiselvityksen mukaan kokeneet maaseutuverkoston toiminnan
vaikuttaneen positiivisesti heidän mahdollisuuksiinsa tehdä omaa työtään maaseudun
elinvoimaisuuden kannalta rakentavalla tavalla. Maaseutuverkoston puitteissa järjestetyt tilaisuudet
ja viestintä tarjoavat uutta informaatiota, verkostoja sekä mahdollisuuksia vertaisoppimiseen.
Maaseutuverkosto on vaikuttanut maaseudun kehittämisohjelman ympärille rakentuneen
valtakunnallisen viestintäverkoston syntymiseen. Viestintäverkosto on merkittävä resurssi, joka
auttaa levittämään tietoa ohjelman mahdollisuuksista ja tuloksista.
Arviointiselvityksen johtopäätöksenä on todettu, että maaseutuverkosto on toimiva työkalu, jota
kannattaa käyttää aktiivisesti maaseudun kehittämisohjelman loppukaudella. Maaseutuverkostoa
voidaan hyödyntää joustavasti kehittämisohjelman vaihtuvien tarpeiden mukaisesti. Yksi
mahdollisuus on hyödyntää maaseutuverkostoa tunnistamaan kehittämisohjelman keskeisiä tuloksia
ja resursoimaan niiden levittämistä. Tukemalla ohjelman tulosten hyödyntämistä, maaseutuverkosto
toteuttaa tavoitettaan lisätä kehittämisohjelman vaikuttavuutta.

