
 

 
Vetoomus EU-osarahoitteisen paikallisen kehittämisen 

vahvistamisesta Suomessa  
 
 
Allekirjoittajatahot – Suomen Kylät ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry 

– ovat sopineet yhteistyöstä yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen (YPK) 

vahvistamiseksi Suomessa EU-rahoituskaudella 2021-27: 

 

 

1. Monirahastoinen yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen on ollut hyvin 

tuloksellista ja vaikuttavaa Suomessa jo yli 20 vuoden ajan. Tuhansissa yritys- 

ja kehittämishankkeissa ympäri Suomen maaseutu-, rannikko- ja saaristoalueita 

on syntynyt tuhansia uusia yrityksiä, työpaikkoja, tuotteita ja palveluita. 

Hankkeilla on ollut merkittävä vaikutus paikallistason infra- ja 

palvelutarjontaan sekä kohdealueiden elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. 

Alhaalta ylöspäin -kehittämistapa on myös vahvistanut lähidemokratiaa, 

kohdealueiden väestön osaamista ja osallisuutta sekä julkisen sektorin, 

yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuutta. Koko Suomen 

maaseutu-, rannikko- ja saaristoalueiden on säilyttävä yhteisölähtöisen 

paikallisen kehittämisen EU+valtio-rahoituksen piirissä myös tulevalla 

rahastokaudella 2021-27. ESR- ja EAKR-rahoituksella paikallista 

kehittämistä on kauden 2014-20 kokemusten pohjalta vahvistettava myös 

kaupunginosissa, joissa asuu puolet suomalaisista. Samalla luodaan uusi 

maaseutu-kaupunki -vuorovaikutuksen ja -yhteistyön kanava. Tarve on 

suuri, koska maaseutujen ja kaupunkien symbioosi on entisestään 

syventymässä.     

 

2. Jotta voisimme vahvistaa paikallista osallisuutta, lähidemokratiaa ja alueiden 

välistä tasa-arvoa, esitämme että paikallisen kehittämisen roolia 

laajennetaan myös tulevalla rahastokaudella 2021-27. Kuntaliitosten 

tuloksena monella alueella päätöksenteko on karannut kauas kylistä, maaseudun 

ja kaupungin raja on entistä vaikeammin määritettävissä ja kuntatalouden 

säästöpaineet ovat kasvaneet.  Joka kolmannessa kunnassamme syntyy alle 

koululuokallinen (<20) lapsia vuodessa. Tarvitsemme laajan 



 

maaseutupolitiikan ratkaisuja kääntämään kurjistumiskehitys myönteiseksi ja 

tulevaisuuteen uskovaksi. Paikallinen kehittäminen kokoaa yhteen kaikkien 

aluetyyppien (maaseutu, kaupunki, saaristo) toimijat, heijastaa niiden erilaiset 

kehittämistarpeet (sosiaaliset, kulttuuriset, ympäristölliset ja taloudelliset) sekä 

yhdistää EU:n ja valtion sektorihallinnon erilaiset rahoituslähteet paikallisen 

kehittämisstrategian kautta paikalliseksi parhaaksi. Pienen monialaisen 

maatalouden ja nuorten viljelijöiden tuet ovat uusia mahdollisuuksia lisätä 

Leader-ryhmien ja paikallisten tuottajien välistä yhteistyötä. 

 

3. Paikallisen kehittämisen laaja-alaistamiseksi on lisättävä alue- ja 

sosiaalipolitiikan välistä koheesiota. Euroopan Alueiden komitean 

suosituksen mukaisesti paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista on 

tuettava monirahastoisesti, ei pelkästään Euroopan maaseutu- ja 

kalatalousrahastosta vaan myös aluekehitys- ja sosiaalirahastosta. Monista EU 

maista löytyy hyviä esimerkkejä siitä, miten monirahastomallilla on edistetty 

paikallista kehittämistä. 

 

4. Eri rahastojen ja hallinnonalojen välistä koordinaatiota on parannettava 

paikallisen kehittämisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Yhteisölähtöisen 

paikallisen kehittämisen (YPK) työryhmän roolia valtakunnan tason 

yhteensovittamisessa sekä alueiden tukemisessa on vahvistettava. Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitean sekä Alueiden komitean paikallista kehittämistä 

koskevien ohjeiden ja suositusten seuraaminen ja noudattaminen on 

suositeltavaa.  

 

5. Maaseudun Leader-toimintaryhmät, kalatalouden toimintaryhmät ja 

asukaslähtöisen kaupunkikehittämisen toimintaryhmät tekevät 

paikallistasolla tiivistä yhteistyötä monirahastoisen paikallisen 

kehittämisen vaikuttavuuden, eri aluetyyppien välisen yhteistyön ja 

hankeasiakasystävällisyyden lisäämiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään 

paikallisen kehittämisen uudistuvuuteen, verkostoitumiseen, 

innovatiivisuuteen, älykkyyteen ja kansainvälisyyteen.  

 



 

6. Pyydämme Suomen eduskuntaa ja hallitusta varaamaan riittävät 

taloudelliset resurssit sekä käynnissä olevissa EU-budjettineuvotteluissa 

että kansallisena vastinrahana monirahastoisen paikallisen kehittämisen 

vahvistamiseksi kaudella 2021-27 ilman aluerajoja: maaseuduilla, 

rannikoilla, saaristoissa ja kaupungeissa.  

 

 

Helsingissä 13.2.2020 

 

      

Petri Rinne     Juha Marttila 

Suomen Kylät ry    Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry 

 

Leader/YPK (yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen) on Euroopan Unionin aloite, 

joka tuo aluekehittämistä koskevan päätöksenteon kansalaislähtöiseksi ja ottaa entistä 

paremmin huomioon alueiden väliset erot. Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä 

toteutetaan paikallisten toimintaryhmien kautta, jotka kumppanuusperiaatteella 

kokoavat alueiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat laatimaan ja 

toteuttamaan paikallisia kehittämisstrategioita. Suomessa on 55 maaseudun Leader-

toimintaryhmää ja 10 saaristo-, rannikko- ja sisävesialueiden kalatalouden 

toimintaryhmää, ja ne kattavat maamme maaseutualueet kokonaan. Kaudella 2014-20 

maaseudun Leader-ryhmien EU+valtio-rahoitus on 300 miljoonaa euroa ja 

kalatalouden toimintaryhmien rahoitus 10 miljoonaa euroa. Euroopan sosiaalirahaston 

tuella maahamme on kaudella 2014-20 syntynyt myös kahdeksan asukaslähtöisen 

kaupunkikehittämisen toimintaryhmää. Yhteisölähtöistä Leader-kehittämistä on 

EU:ssa toteutettu 28 vuoden ajan ja Suomessa 23 vuoden eli koko EU-jäsenyytemme 

ajan.     

 

 

 


