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Suomi on 
suuren 
maaseudun 
maa
- Puolet suomalaisista asuu 
maaseudulla ja 80% haluaa 
säilyttää elinvoiman (YLE 2018)

- Yli puolet lapsiperheistä haluaisi 
asua maaseudulla (YLE 2016)

- Ruokasektori työllistää
340 000, metsäsektori 140 000  

- Teknologiateollisuus ry: tärkein 
vientiveturimme ”muu Suomi”

- Koronakeväänä opittu uusi 
monipaikkaisuus: etätyöt, 
etäkoulut, mökkikaupan 
tuplaantuminen  kylien infra ja 
palvelut kovilla



Suomen Kylien 
arvot

Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen eduntekijä, 
jonka tavoitteena on paikallisyhteisöjen ja niiden 

asukkaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden 
edistäminen.

• 3 279 kyläyhdistystä + 678 kylätoimikuntaa (vrt. 450 
v. 1995) + kasvava joukko kortteliyhdistyksiä

• 54 seudullista Leader-kehittämisyhdistystä

• 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää ja 
kyläasiamiestä

 liki 100 miljoonan euron edestä 
vapaaehtoistyötä yhteiseksi hyväksi joka vuosi!

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

o Yhteisöllisyys

o Yhdessä tekeminen

o Paikallisuus

o Luottamus

o Omaehtoisuus



Yhteensä 6,6 miljoonaa tuntia v. 2019
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Vapaaehtoistyöllä on vaikutusta
Vastauksista nousi esille erityisesti 
yhteisöllisyys ja osallisuus. 

Vapaaehtoistyöllä on isoja sosiaalisia 
ja emotionaalisia merkityksiä yksilölle 
itselleen, kun tehdään yhdessä 
asioita. Samalla saadaan aikaiseksi 
paljon hyvää kylälle. 

(Nevalainen 2018)

Tehdyn vapaaehtoistyön tyyppi Päijät-Hämeessä 
2017, otos 23 kyläyhdistystä.



Avoimet kylät -
päivä

www.avoimetkylat.fi

Vuonna 2019: 
639 tapahtumaa, joissa 
9 000 vapaaehtoista teki arviolta 
55 000 vapaaehtoistyötuntia



Leader voimaannuttaa kylät



Kuka voimaannuttaa korttelit? 



Visio 2030

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.



Hallitusohjelma-
tavoitteet

1. Lähikouluja kaikille

2. Verkko- ja tieyhteydet kuntoon

3. Kyläkaupoista monipalvelupisteitä 

4. Paikallisen Leader-rahoituksen vahvistaminen ja     
laajentaminen korttelikehittämiseen

5. Kylätoiminnan valtionavun korottaminen 1,5meur 
tasolle  mahdollistaa maakunnallisten 
kyläasiamiesten kokoaikaiset työsuhteet

+ Läpäisyperiaatteella: veropolitiikan tasa-
arvoistaminen

 kuuluuko henkilön tulovero maksaa vain siihen 
kuntaan, jossa on kirjoilla, vaikka puolet vuodesta 
viettää loma-asunnollaan ja käyttää ko. paikkakunnan 
verovaroin ylläpidettyä infraa ja palveluita?

 kuuluuko yhteisövero maksaa vain pääkonttorin 
sijainnin mukaan, vaikka monen yrityksen arvoketju 
muodostuu monelta eri paikkakunnalta ja hyödyntää 
niiden verovaroin ylläpidettyä infraa ja palveluita?



Kiitos!

@petri_rinne

petri.rinne@suomenkylat.fi

@suomenkylat

suomenkylat.fi

facebook.com/suomenkylat

instagram.com/suomenkylat

twitter.com/suomenkylat


	Suomen Kylät ry – valtakunnallisesti paikallisen puolesta
	Suomi on suuren maaseudun maa
	Suomen Kylien arvot
	Yhteensä 6,6 miljoonaa tuntia v. 2019
	Vapaaehtoistyöllä on vaikutusta
	Avoimet kylät -päivä
	Leader voimaannuttaa kylät
	Kuka voimaannuttaa korttelit? 
	Visio 2030
	Hallitusohjelma-tavoitteet
	Kiitos!

