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Maaseutuohjelman kansainvälisen  
yhteistyön ajankohtaista



Kansainvälinen yhteistyö Leader-ryhmien 
rahoittamana

• Leaderissä kansainvälinen yhteistyö on jo vakiintunut 
toimintatapa. 

• Monilla Leader-ryhmillä on pitkä kokemus kv-yhteistyöstä
• Suomen Leader-ryhmillä on jo käynnissä paljon kv-hankkeita

(noin 50 kpl, ml. esiselvitykset)

• Tarvitaanko mahdollisesti täsmäkoulutusta tai tapaamisia 
sellaisille Leader-ryhmille, joilla ei aiempaa kokemusta 
kansainvälisistä hankkeista?

• Onko Leaderin kv-hankkeiden toimintatavassa tai sisällössä 
kehittämistarpeita seuraavalle ohjelmakaudelle?



Kansainvälinen yhteistyö ELY-keskuksen 
rahoittamana

• Kansainvälisten hankkeiden rahoittaminen ELY-keskuksista 
yritettiin tehdä Suomessa joustavaksi, mutta EU:n yhteisten 
rakenteiden puuttuminen tuo ongelmia

• Rajanveto mikä on kv-hanke ja mikä vain alueellisen 
hankkeen kv-osio

• Tällä hetkellä 6 ELYjen rahoittamaa kv-hanketta

• Minkä tyyppiselle kv-yhteistyölle olisi tarvetta?
• Millaisia toimia tarvittaisiin kv-hankkeiden edistämiseksi 

nykyisellä ohjelmakaudella? 
• Entä tulevalla kaudella?



Kansainvälinen maaseudun innovaatioryhmien 
yhteistyö

• Kansainvälistä EIP-hankeyhteistyötä vireillä Suomen ja Viron 
välillä (Suomessa osana jo rahoitettua EIP-hanketta)

• Suomen EIP-ryhmien tapaamisessa helmikuussa kv-osuus, 
jossa mukana virolaisia

• Seuraava kahdenvälinen EIP-tapaaminen Virossa 2019
• Myös komissio edistää EIP-ryhmien kansainvälistä yhteistyötä 

ja ”vertaistapaamisia”, jotta hyvät käytännöt ja uudet 
innovaatiot leviäisivät

• Toimisiko kahden  tai muutaman maan yhteistapaamiset 
laajemminkin esim. muiden teemojen yhteydessä?



Kansallinen ja kv-ympäristöhankepäivä 2019

• Helmikuussa 2019 järjestetään (MMM, YM, 
Maaseutuverkosto, Itämeristrategia) maatalouden 
ympäristötiedon vaihtopäivät, jossa toinen päivä 
kansainvälisenä

• Mahdollisuus tavata (potentiaalisia) yhteistyökumppaneita 
ympäristöalalta ja ravinteiden kierrätyksestä sekä vaihtaa 
tietoja hyvistä hankkeista ja käytännöistä

• Samalla mahdollisuus ”vertaistapaamisiin”

• Vastaavia yhteisen teeman ympärille kokoontuvia seminaareja 
tai työpajoja, jossa on mukana useita eri tahoja järjestäjänä, 
voisi mahdollisesti kokeilla muissakin teemoissa.?



Kansainvälinen viranomaisyhteistyö

• Euroopan sosiaalirahastossa on perustettu Itämeren alueelle 
ESR-hallintoviranomaisverkosto, jonka avulla Itämeren maissa 
on järjestetty koordinoituja hakuja samanaikaisesti ja  samoilla 
teemoilla
- kannattaisiko vastaavaa kokeilla maaseutuohjelmassa esim. 

tulevalla kaudella?

• Liettua koordinoi Itämeren alueen maaseutuohjelmien 
yhteistyötä EU:n Itämeristrategian puitteissa

• Tavoitteena yhteisiä toimenpiteitä maaseutuohjelmiin
• Seuraava kokous Itämeristrategian vuosifoorumin 4.-5.6.2018 

yhteydessä Tallinnassa.



EU:n Itämeristrategia

• MMM koordinoi osaltaan EU:n Itämeristrategian biotalous-
painopistettä (PA Bioeconomy)

• Tavoitteena edistää biotaloutta ja sen osana maataloudesta 
peräisin olevien ravinteiden kierrätystä sekä parantaa 
Itämeren tilaa

• Itämeristrategialla ei ole omaa rahaa, mutta hyville hankkeille 
on mahdollista hakea lippulaivahankestatusta, mikä parantaa 
mahdollisuutta saada rahoitusta kv-ohjelmista (kuten Interreg, 
Swedish Instituten siemenraha)

• Tämä koskee muutakin Itämeristrategian tavoitteiden piiriin 
kuuluvaa toimintaa, esim. matkailu, energia, ympäristöasiat

• http://www.balticsea-region-strategy.eu/
• http://mmm.fi/itameristrategia



Muuta kansainvälistä yhteistyötä

• Pohjoismaisella työryhmällä ”Kestävä maaseutukehitys” 
meneillään tutkimushankkeita mm. maaseudun 
väestökehityksestä, monipaikkaisuudesta, vetovoimatekijöistä 
(attractiveness) ja alueellisista eroista maaseudun 
näkökulmasta Pohjoismaiden alueella

• NORDMAP: karttapohjaista tietoa sosiaalisista ja 
taloudellisista tekijöistä kaikissa Pohjoismaissa, sekä kunta-, 
että maakuntajaolla, osin myös aikasarjoja (esim. työllisyys, 
ikärakenne, saavutettavuus, muuttoliike, elinkeinorakenne)

• www.nordmap.se



Kiitos!
• leena.anttila@mmm.fi


