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Global Grant ei ole vastaus,

mutta onko se edes oikea kysymys?

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 
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Arc 2020, agricultural & rural convention
A Communication from Civil Society to the European Union Institutions on the 
future Agricultural and Rural Policy

• Maaseudun kehittäminen on osa globaalisti kestävää kehitystä
• Future (renamed) policy: Common Agriculture, Food and Rural Policy
• Kaksi tehtävää - kaksi rahastoa: European Agricultural Fund & Rural Fund
• Jatketaan LEADER-metodia mutta laajentaen niiden kehystystä

” Rural Fund should be focused through integrated subregional
development strategies designed and managed by multi-sectoral
territorial partnerships”

Maaseutupolitiikan tulevaisuus?
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Maaseudun kehittämisen 
perusteita Michael Dowerin mukaan ovat:

• area
• partnerships
• processes
• programme
• animation

Lähde: Michael Dowerin esitys EMRA-ohjelman (European Masters Programme for Rural Animators,  suunnittelukokouksessa 18.11.2010



www.helsinki.fi/ruralia 29.11.2010 5

• Maaseudun kehittäminen ei ole projekti vaan se on prosessi. 

• Maaseudun kehittäjät eivät ole projekti- vaan muutosagentteja.

• Maaseudun kehittäjien roolina on luoda ja ylläpitää elinvoimaisia prosesseja!

• Maaseudun kehittäjän kompetenssin ydin on prosessitaidoissa! 

Lähde: Michael Dowerin esitys EMRA-ohjelman (European Masters Programme for Rural Animators,  suunnittelukokouksessa 18.11.2010

Kehittäminen ja kehittäjät?
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Mikä on hallinnollisten prosessien ja 
kehittämisprosessien suhde 
toimintaryhmätyössä?
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Alueellisen kehittämisen kontekstissa tulkiten Global Grant voidaan määritellä

kokonaisrahoitusmalliksi, jolla julkisia varoja myönnetään tietyn toimenpidekokonaisuu-
den tai ohjelman toteuttamiseen sovituin ehdoin. Rahoituksen saaja sitoutuu toteuttamaan
sovittuja tavoitteita ja aikaansaamaan yhteisymmärryksessä kirjattuja tuloksia.Toteuttajal-
le syntyy tilivelvollisuus ensisijassa tuloksista, jotka on kyettävä myös dokumentoimaan.

Global Grant on luottamusjärjestelmä, jonka perusta on

rahoittajan ja rahoituksen käyttäjän välisessä sopimuksessa, jossa määritellään toimin-
nan tarkoitus, kohdistuminen ja odotettavissa olevat tulokset. Kyseessä on siis eräänlai-
nen yhteiskunnallinen urakka, tehtäväperusteinen toiminta- ja rahoitusmalli, jossa oleellis-
ta on lopputulos ja sen sopijaosapuolia tyydyttävä laatu.

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 

GG-hallintomalli?
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• helposti saavutettavaa kehittämispalvelua

• kykyä tunnistaa innostuneet yhteisöt
• välineitä tukea luovia prosesseja ja ihmisiä
• verkosto-osaamista ja -suhteita sekä niihin liittyen
• kykyä välittää tietoa janoava oikeille lähteille
• lisäarvoa paikallistalouden kehittämiseen.

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 

Toimintaryhmätyöltä odotetaan?
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Missä määrin koette, että edustamanne YHTEISÖ ON PYSTYNYT 
toiminnallaan VAIKUTTAMAAN alueenne elinoloihin ja yleiseen 
kehitykseen 3–5 viime vuoden aikana? (N=951) 
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Harvaan 
asuttu 

maaseutu

Ydinmaa-
seutu

Kaupunkien 
läheinen 

maaseutu

Kaupungit Yhteensä

Ei lainkaan 11,9 7,1 5,6 5,8 8,4 

Vähän 45,0 33,3 36,3 33,1 38,1 

Kohtalaisesti 28,3 37,3 35,5 36,4 33,4 

Merkittävästi 14,4 20,9 21,8 24,8 19,6 

En tunne asiaa 0,3 1,3 0,8 0,5 

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lähde: Kylätoiminnan tila 2010 –tutkimuksen aineistot

Suhde kehittäjäaktiiveihin:



www.helsinki.fi/yliopisto

Miten katsotte paikallisen kehittämisen VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN 
kaiken kaikkiaan KEHITTYNEEN 3–5 viime vuoden aikana? (N=942) 

29.11.2010Lähde: Kylätoiminnan tila 2010 -tutkimus 10

Harvaan asuttu 
maaseutu

Ydinmaa-seutu Kaupunkien 
läheinen 

maaseutu

Kaupungit Yhteensä

Heikentyneet 31,7 21,9 18,5 21,4 25,1

Pysyneet ennallaan
50,3 50,0 51,6 45,0 49,0

Lisääntyneet 16,3 25,9 27,4 31,5 23,9

En tunne asiaa 1,7 2,2 2,4 2,1 2,0

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Suhde kehittäjäaktiiveihin:
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• Global Grant on toistaiseksi vain utuinen visio, eräänlainen toive paremmasta.

• ratkaisun hakeminen yksin hallinnon kautta johtaa umpikujaan, varsinkin jos 
poliittis-hallinnollinen valtakamppailu ”maaseudusta” kärjistyy.

• ratkaisua olisi haettava ja perusteltava ensisijassa paikallisten ihmisten ja 
heidän omaehtoisuuspyrkimystensä sekä paikallistalouden kehittämiseen 
toimintaryhmätyön kautta syntyvän vaikuttavuuden ja lisäarvon näkökulmista.

Lopuksi  

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 
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