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Maaseutua ja kyliä kannattaa kehittää! 1/2

• Maaseudun kehittämistyötä on tehty ja 
maaseutupoliittista järjestelmää on rakennettu yli 
23 vuotta

• Varsinaista maaseutupolitiikkaa alettiin tehdä 
1992-1994

• Maaseutupolitiikkaan tarvitaan viisi tasoa: 
kansainvälinen, kansallinen, alueellinen, kunta ja 
kylä

• Globaalin toiminnan kielteisten vaikutusten paras 
vastalääke on lokaali eli paikallinen kehittäminen

• Alhaalta ylöspäin - kehittämisotetta pitää ja 
kannattaa vahvistaa



• Maaseudun olosuhteet paranevat, koska näkymät 
myönteisiä:

– Asumisessa

– Matkailussa

– Kaivostoiminnassa

– Energian ja veden tuotannossa

– Metsien monipuolisessa hyödyntämisessä

– Etä/lähityössä

– Luovassa työssä

– Maataloudessa

• Ehto: Asioita on ajettava ja kehittämistyötä tehtävä

• Kylän tärkeä rooli on alettu tunnustaa
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Kampanjan koulutusteemat

• Kunnan ja sen kylien neuvottelu- ja sopimusprosessin 
edistäminen

• Kunnan maaseutuohjelman ja kylien suunnitelmien 
yhteensovittaminen

• Sopimuksellisuus ja sen toteuttaminen mm. palveluiden 
tuottamisessa

• Seurakuntien rooli maaseudun kehitystyössä

• Maakunnallisen maaseutupolitiikan rakenteiden ja 
sisällön vahvistaminen

• Paikalliskehittäjien omarahoitusmuotojen 
laajentaminen

• Hanketoiminnan aktivoiminen ja lisääminen 



Kampanjan yhteistyöosapuolet 

• Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR

ml. teemaryhmiä, etenkin sopimuksellisuus, 
kansalaisvaikuttaminen ja toimintaryhmätyö

• Suomen Kylätoiminta ry SYTY

ja sen myötä toimintaryhmät sekä maakunnalliset, 
seudulliset ja kuntakohtaiset kyläyhdistykset

• Maaseutuverkostoyksikkö

• Suomen Kuntaliitto / kunnat

• EVL.kirkko / seurakunnat

• Maaseudun sivistysliitto MSL

• MTK ja tuottajaliitot



Kampanjan sanoma

" Kylät ovat jatkossakin hyviä asuinpaikkoja, jos 

me kunnissa, seurakunnissa ja 

yhdistyksissämme yhdessä sovimme, miten 

kylien palvelut ja kehittämistyö järjestetään."

Tarvitaan maaseudun asukkaiden yhteinen 

aivoriihi ja liikekannallepano.

Rennosti mutta määrätietoisesti.
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Maaseutupolitiikan lähiajan painopisteitä 1/2

Lähteinä YTR:n kokonaisohjelma 2009-2013,
VN:n maaseutupoliittinen selonteko 2009 
eduskunnan vastaus selontekoon 2010

• Harvaan asutulle maaseudulle omia ratkaisuja

• Tietoliikenneyhteydet tasapuolisen nopeiksi ja 
tehokkaiksi

• Maaseudun olosuhteisiin soveltuvan koulutus- ja 
innovaatiojärjestelmän kehittäminen

• Uusiutuvaa energiaa hajautetusti paikallisiin 
energialähteisiin perustuen 

• Metsät ja puu monipuolisesti työn ja toimeentulon 
lähteeksi
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• Ratkaisujen etsiminen maaseudun lisääntyvään 
turvattomuuteen

• Kansalaisjärjestöjen roolin ja kumppanuuden 
vahvistaminen palveluiden tuottamisessa julkisen 
sektorin kanssa

• Kaikkiin maakuntiin maaseutupolitiikkaa valmisteleva 
monialainen "alueellinen YTR"

• Paikallisen kehittämisen työmuotojen vahvistaminen: 
kylätoiminta, Leader-toiminta, kunnan 
maaseutupolitiikka

• Maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöönotto



• Vuorovaikutus kunnan, seurakunnan ja kylien 
välillä on olennaisesti lisääntynyt

• Neuvottelu- ja sopimusmenettely on käynnistynyt 
lähes kaikissa kunnissa

• Kuntien maaseutuohjelmia on tuotettu tai niiden 
laatimiseen ryhdytty useimmissa kunnissa

• Alueelliset maaseutupoliittiset yhteistyöryhmät 
(alueelliset YTR:t) toimivat kaikissa maakunnissa

• Maakuntiin on perustettu maakunnallinen 
maaseutujärjestö (alueellinen SYTY)

Kampanjan tulostavoitteet vuoden 2013 
loppuun mennessä 1/2



• Monialaista maaseudun kehittämistä tekeviä kylä- ja 
kotiseutuneuvostoja on perustettu useimpiin kuntiin

• Kyläyhdistyksiä on noin 3200 (nyt runsaat 2800)
• Voimassa olevia kyläsuunnitelmia on n.2700 (nyt 2100)
• Sopimustoimintaa toteutetaan ja välittäjä-

organisaatioita on perustettu jokaisen toimintaryhmän 
alueella ulottuen 1200 kylään 

• Hanketoiminta on vauhdittunut ja tehostunut

Kylä-, kunta-, seutu- ja maakuntatason 
maaseutupoliittinen valmistelu vahvistuu, jolloin 
maaseutupolitiikan tulokset paranevat. 
Luottamus tulevaisuuteen kasvaa.
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