
Suomi on suuren maaseudun maa

- Puolet suomalaisista 

asuu maaseudulla

- Yli puolet lapsiperheistä 

haluaisi asua 

maaseudulla (YLE 2016)

- Kaupunkilaisista 400 000 

haluaisi muuttaa 

maaseudulle (YLE 2016)

- Teknologiateollisuus ry: 

tärkein vientiveturimme 

”muu Suomi”

- Puolet yrityksistä ja ns. 

vaikeasti täytettävät 

työpaikat maaseudulla



Uudistuva Suomen Kylät ry =
maamme suurin ja kattavin 
maaseutujärjestö/-verkosto

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

• Kattojärjestö SYTY + 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää + 54 
seudullista Leader-ryhmää � laatutyö vuoden 2018 teemana

• Toiminnassa mukana noin puoli miljoonaa henkeä kylä-, kunta-, 
seutu-, maakunta-, valtakunta-, EU- ja kansainvälisillä tasoilla

• Yhteiseksi hyväksi tehdään noin 4,5 miljoonaa talkootuntia/v. –
kyläjuhlista Vapaaehtoiseen Pelastuspalveluun Vapepaan

• Tarjoaa jäsenilleen koulutusta, neuvontaa, hanketukea, lainopillista 
tukea, viestintää ja muita palveluita

• Koordinoi yhdessä eri ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kanssa 
laaditun Paikallisen kehittämisen valtakunnallisen ohjelman 2014-20 
toimeenpanoa

• Palkittu YK:n ja Right Livelihood -palkinnoilla maaseudun asukkaiden 
osallistamisesta ja voimaannuttamisesta, maaseudun palvelu- ja 
elinkeinorakenteen uudistamisesta sekä lähidemokratian 
edistämisestä



Paikallisen kehittämisen ohjelma 2014-20 kokoaa res urssit

Ohjelma on vastalääke jatkuvalle, laajoja alueita rapauttavalle ihmisten, palvelujen 

ja päätöksenteon keskittymiselle maaseudulla ja kaupunkien sisällä. Päätavoite on 

paikallisen kehittämistyön vahvistaminen.

Keinoja ja ohjelman painopisteitä ovat:

• Paikkaan perustuvan monialaisen kehitystyön vahvistaminen kylissä, 

kaupunginosissa ja kunnan osissa. 

• Nykyistä realistisempi, tavoitteellisempi ja siksi tuloksellisempi työnjako ja 

yhteistyö kansalaistoimijoiden ja julkisen vallan välille. 

• Paikalliskehittäjien toimintaedellytysten parantaminen. 

• Paikalliskehittäjien yhteistyön syventäminen. 

• Paikallisesti toteutettavista tehtävistä sopiminen ja työmuotojen kehittäminen.

Paikallinen kehittäminen on lähivuosina jäsennettävissä neljään päämuotoon: 1) 

kylätoimintaan, 2)kaupunginosatoimintaan, 3) Leader-työhön sekä 4) 

lähidemokratiaan. Aluehallintouudistus avaa mahdollisuuksia:

� maakunnalliset kyläyhdistykset vastaavat jatkossa entistä enemmän 

kylätoimijoiden ja alueensa kolmannen sektorin kouluttamisesta kehitystyössä, 

omien varojen hankinnassa, kansalaistoiminnassa ja

lähidemokratiassa. 



LEADER/YPK 2021-27? 

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




