
- Puolet suomalaisista asuu 

maaseudulla ja 80% haluaa säilyttää 

elinvoiman (YLE 2018)

- Yli puolet lapsiperheistä haluaisi 

asua maaseudulla (YLE 2016)

- Ruokaketju työllistää

340 000 suomalaista

- Teknologiateollisuus ry: tärkein 

vientiveturimme ”muu Suomi”

- Ns. vaikeasti täytettävät työpaikat 

maaseudulla



Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen eduntekijä, 

jonka tavoitteena on paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden 

hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen. 

3124 kyläyhdistystä + 890 kylätoimikuntaa (vrt. 450 v. 1995)

54 seudullista Leader-kehittämisyhdistystä

19 maakunnallista kylien yhteenliittymää ja kyläasiamiestä

→ 90 miljoonan euron edestä vapaaehtoistyötä yhteiseksi hyväksi joka vuosi!

→ Satoja uusia maaseutuyrityksiä, työpaikkoja, palveluita ja infrahankkeita joka vuosi!



Vaihe Ohjelmakausi Budjetti (EUR) Ryhmien määrä EU:ssa Ryhmien määrä 

Suomessa

Leader I 1991–

1993

450 miljoonaa 217

Leader II 1994-

1999

1.7 miljardia 821 24

Leader+ 2000-

2006

2.1 miljardia 893 + 250 55

Leader-

toimintalinja

2007-

2013

5.5 miljardia 2 600 56 + 8

Yhteisölähtöinen, 

monirahastoinen

paik.-kehittäminen

2014-

2020

5.5 miljardia + ??? > 3 000 54 + 10





Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian dosentti Pasi Mäenpää:

Kaupunkilaisten organisoimaa omaehtoista yhteistoimintaa, joka

tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella.

Luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa. 

Suuntautuu ensisijaisesti toimintaan ja nojaa tee-se-itse -henkeen.

Järjestäytyy ja toimii internetin ja somen avulla.

Ei vain liikehdintää vaan pysyvä uusi toimija ja toimintakenttä kansalaisyhteiskunnassa ja 

yhteiskunnan rakenteessa.

Miten toimijoiden suhteet muihin sektoreihin ja niiden 

instituutioihin rakentuvat ja kehittyvät? ”Kaupunki-Leader” ESR- ja EAKR-ohjelmiin?

Esimerkiksi Roihuvuoren valinta vuoden uusimaalaiseksi kaupunginosaksi.



Paikalliskehittäjien valtakunnallinen järjestö Suomen Kylät ry kokoaa yhteisölähtöistä 

kehittämistyötä tekevät, eri aluetasojen toimijat työskentelemään yhdessä paikallisyhteisöjen ja 

niiden asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen kattaa 

koko Suomen ja kaikki suomalaiset ilman maaseudun ja kaupungin rajaa. Maaseutupolitiikan 

rinnalla otetaan vastuuta myös sosiaali-, työvoima-, ympäristö- ja aluepolitiikan haasteista.



Suomen Kylät ry:n kevät- ja syyskokous

Hanketyöntekijät
Valtionaputiimi

Tuomas Perheentupa, Tuomas Rokka, 

Marianne Liitelä, Sofia Tuisku

Leader-asiamies Heli Walls

tiedottaja Sofia Tuisku

Leader-

parlamentti

Kv-jaosto

Kim Smedslund

Leader-jaosto

Maakunnallisten 

kyläyhdistysten 

”vuosikokous” 

Korttelijaosto

Hallitus

Puheenjohtaja Petri Rinne

Kyläjaosto



KIITOS!

@petri_rinne

petri.rinne@suomenkylat.fi

@suomenkylat

suomenkylat.fi

facebook.com/suomenkylat


