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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”

- Koronavuonna opittu uusi
monipaikkaisuus: etätyöt,
etäkoulut, monipaikkaisuus,
mökkikaupan tuplaantuminenà
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 kyläyhdistystä ja kyläasiamiestä

à liki 100 miljoonan euron edestä
vapaaehtoistyötä yhteiseksi hyväksi joka vuosi!

à 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.



Kuntavaaliteemat

1. Puhu maallemuutosta
- esim. Asikkalan kunnan joustavat käytännöt kesäasunnon

muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi

2. Puhu lähikouluista
- esim. Kannuksen Eskolan kylän etäkoulukokeilu,

valtakunnallinen kouluverkkoselvitys

3. Puhu sote-uudistuksesta
◦ - esim. Lavian Riuttala-Mustajoen kyläyhdistyksen

ostopalvelusopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa

4. Puhu teistä ja verkoista
- esim. Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan valokuituhanke

5. Puhu tasa-arvoisemmasta kuntaveropolitiikasta

6. Puhu kestävämmästä kehityksestä

7. Puhu kylien lisäksi myös kortteleiden ja kaupunginosien
asukastoiminnasta ja yhteisöllisyydestä

8. Muista myös aktiivinen kuntayhteistyö olemassa olevan
verkostomme n. 4000 kyläyhdistyksen ja -toimikunnan, satojen
kaupunginosayhdistysten, 55 seututason Leader-
kehittämisyhdistyksen sekä 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen
kanssa.



Suomalainen peruskouluverkko

• Jos peruskoulujen määrä jatkaisi 3,2 %:n vuotuista vähenemistä, supistuisi kouluverkko vuoteen 2031
mennessä karttojen kuvaamalla tavalla (Tantarimäki & Törhönen 2017)

• 2030 -luvun alussa viimeinen peruskoulu sulkee ovensa harvaan asutulla maaseudulla, arvio
Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Olli Lehtonen (MT 19.8.2020).
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= yhden koulun kunnat
(koko Suomessa)
= yhden koulun ja
yhden kaupan kunnat
(Manner-Suomessa)

Yhden peruskoulun kunnat
• 2017: 60 (kuntia 311)
• 2019: 68 (311) > alle 15-v osuus alle 15 % = 49 kuntaa
• Kahden koulun kuntia oli 38 molempina, mutta kuntajoukko osin vaihtunut >

kolmen koulun kunnista on tullut kahden koulun kuntia jne.

Syntyi alle 15 lasta / syntyi alle 20 lasta (Manner-Suomi)
• 2017: 51 kuntaa / 22 kuntaa
• 2019: 62 kuntaa / 25 kuntaa

Yhden kaupan kunnat (ei yhtään K- tai S-kauppaa)
• 2016: 60 kuntaa

Yhden koulun ja kaupan ja koulun kunnat
• 2016: 26 kuntaa
• 2019: 30 kuntaa (> n. 10 % kunnista)

Ø 19 kuntaa, joissa syntyvyys alle 15
Ø 19 kuntaa, joissa alle 15-v osuus alle 15 %

Palveluverkkoesimerkkien kunnat ovat pieniä. Suurimmassa osassa asukkaita alle 2000. Pieniä ovat
myös ”kaupattomat” ja ”lapsettomat” kunnat kaikkineen. Yhden koulun kunnissa on mukana 2
pikkukaupunkiakin, mutta väkiluvun suhteen pysytellään alle 7000 tuhannessa. Lukio löytyy yhä 7
kunnasta, yhdessä myös ammattioppilaitos.

Tantarimäki, Maaseudun Tulevaisuus 15.10.2018 & 13.1.2021

Kun palveluverkosta on jäljellä solmu, mitä
seuraavaksi?



Kiitos!

@petri_rinne

petri.rinne@suomenkylat.fi

@suomenkylat

suomenkylat.fi

facebook.com/suomenkylat

instagram.com/suomenkylat

twitter.com/suomenkylat


