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Kylät kehityksen
kyydissä ja kuskina
Onko kyse uudesta kielestä,
uudesta todellisuudesta,
uudesta tavasta tarkastella
kylää?
Onko se uutta maaseutua,
muuntuvaa maaseutua vai
jotakin maaseudun
pelastamiseksi?
Kaikkea tätä eli kaikkea sitä
mikä auttaa kylää hyppäämään
digiyhteiskunnan kyytiin,
pysymään kyydissä ja/tai
olemaan kuskin paikalla.

Yhteiskunnallisen kehityksen ajureina
TEEMAAN AJAA, VIE, OHJAA, KANNUSTAA…
Teknologia
 digitaalisuus, esineiden internet, itseohjautuvat ajoneuvot,
pilvipalvelut, digiosallisuus, tulevaisuuden opetus, huomisen
terveyspalvelut, hajautetut energiaratkaisut kuin ruoka kaikkineen
Megatrendit
 Ilmasto, energia, bio, kierto, matkailu...
Paikkaperustaisuus ja perinteiset huolet
 Palvelut, luonto, elinvoimaisuus…
TARVITAAN
Yhteistyötä, kumppanuuksia, verkostoja
• Yhteisöt, toimijat, aluetasot, kokonaiskuva…
Suunnitelmallisuutta, resursointia, kokeiluja
• Strategia- ja ohjelmataso, rahoitus, tuki, koulutus, kokeilut

Mikä ihmeen älykäs kylä?
• Älykäs kylä on Euroopan komission aloite (2017), joka jatkaa osaltaan komission aiemman
älykkään erikoistumisen konseptin toteuttamista.
• Älykäs kylä käsitteenä on jatkumoa keskustelulle, jota älykkään kaupungin osalta jo
käydään. Keskusteluun, jossa innovatiiviset ratkaisut ja digitaalisuus ovat arkipäivää.
• Keskustelua, johon ajaa ilmastonmuutoksen, energiaratkaisujen, bio- ja kiertotalouden ja ekoturismin
tapaisiin megatrendeihin reagoiminen. ”Älykkyys” tarjoaa yhteisen kielen paikasta riippumattomaan, eri
aluetasot ja osapuolet kokoavaan kehittämiseen.

• Älykäs kylä ajatuksena voi olla juuri se kaivattu kannustin ja tavoite, jolla kylä saadaan
uuteen nousuun. Se voi olla imagotekijä, joka tarjoaa mahdollisuuden päivittää maaseutua
sille tasolle, missä asukkaat sen haluaisivat olevan. Ja millaiseksi se yhdessä halutaan tehdä.
Älykäs kylä on tahtotila, jossa ei tyydytä katsomaan sivusta kun aika ja maailma ajavat ohi.
• Älykäs kylä on yhteisö, joka on aloitteellinen sekä ratkaistakseen kehityksen mukanaan
tuomia haasteita että tarttuakseen uusiin mahdollisuuksiin ja kehityksen edellytyksiin. Se on
yhteisö, joka hakee paikkaperustaisia kehittämisratkaisuja 2000-luvun menetelmin ja
näkökulmin: omien vahvuuksien pohjalta, digitalisaation, innovaatioiden, kumppanuuksien ja
tiedon tarjoamin työkaluin. Sillä on kyky määritellä itsensä uudestaan ja uudestaan.

Mikä ihmeen älykäs kylä?
• Älykäs kylä konseptina katsoo pidemmälle tulevaisuuteen ja on kehittyvä prosessi
enemmän kuin yksittäinen ratkaisu.
• Älykäs kylä on proaktiivinen myös siten, että se näkee itsensä osana ympäröivää
(maaseutu)aluetta ja kuntaa, ja tarjoaa toiminnallaan aloitteita laajemman yhteisön
kehittämisen tueksi.
• ”Älykkyys” tarkoittaa ajattelemista yhtä kylää laajemmin: kylä on paikallistason
kehityksen veturi, mutta se mitä tehdään koskee myös ympäröivää maaseutua/aluetta.
• Älykkäiden kylien kautta tulevaisuuteen katsova maaseudun kehittäminen saa hyväksi
havaittuja käytäntöjä, kehittämisen kohteita ja konkreettisia tavoitteita. Myös siksi tätä
Euroopan komission aloitteesta lähtenyttä teematyötä tarvitaan ja tehdään.
• Älykkäät kylät rakentavat älykästä maaseutua ja älykästä aluetta.
• Älykäs kylä -keskustelua tarvitaan, jotta kokonaiskuva hahmottuu ja ymmärretään mitä
milläkin maaseudulla on tarpeen tavoitella.

Älykäs yhteisö – tietää mihin ryhtyy
• Smart City, Smart -etuliite ylipäätään, on malliesimerkki määritelmään sisältyvien
piirteiden/mielikuvien/lupausten imago- ja markkina-arvosta.
• Kasvavan kiinnostuksen kääntöpuolena on kuitenkin huomattu se, että kaupungit
ottavat kritiikittä ja kyseenalaistamatta käyttöönsä älykäs kaupunki -tittelin tai siihen
liittyviä ominaisuuksia (Hollands 2008: 305, 310).
 Epärealistiset ja puutteelliset perustiedot omasta kaupungista tarpeineen ja resursseineen voi
johtaa siihen, että toteutusvaiheessa kunnianhimoisia suunnitelmia joudutaan muuttamaan,
typistämään tai laittamaan kokonaan jäihin.
 Siksi älykkään kaupungin kehittämisen tulee perustua selkeään ja yksinkertaiseen
suunnitelmaan, jossa myös resurssit ja hallinto on mietitty (Angelidou 2017: 89).
 Kärjistäen: imagoarvon sokaisemana unohdetaan määritellä miksi halutaan olla smart, mihin
se pohjaa, kenelle sitä tehdään, mitä sillä tavoitellaan ja mitä se vaatii. Onko älykkyys ja
viisaus yhteensovitettavissa? Mahtuuko nopeampien ja lyhyen aikavälin politiikka-agendojen
rinnalle myös tulevaisuussuuntautuneempi ja kestävämpi älykkyys, jopa viisaus?

• Nämä pätevät yhtälailla älykkäiden maaseutujen kehittämiseen

Älykäs yhteisö – ottaa opikseen
• Smart City -keskustelua ja tutkimusta on kritisoitu siitä, että määrittelyn
kirjavuudesta huolimatta sitä dominoivat ”one-size fits all”-kerronta ja samat
isot kaupungit (toistuvina, jopa metaforisina esimerkkeinä). Syvällisempi ote ja
empiirinen tarkastelu älykkäiden kaupunkien todelliseen kirjoon jää tällöin
ottamatta (Kitchin 2014:134; Albino et al 2015:2).
 Ei huomioida moninaisuutta eikä sitä, että voidakseen rakentaa polun kestävään
tulevaisuuteen myös alueiden itsensä on laajennettava näkökulmaa, etsittävä
autenttisia ratkaisuja monistamisen sijaan ja irtauduttava valtavirta-ajattelusta,
etsittävä ”Plan B” -ratkaisuja (Syssner, J. 2018)

• Kritiikkiä on tullut myös siitä, että on menty kovat arvot edellä (teknologia, infra
ja business) ja ”pehmeä infra” perässä tai se kokonaan unohtaen (soft
infrastructure: ihminen, sosiaalinen pääoma, osaaminen, tieto, toleranssi,
ympäristö) (Hollands 2008: 315; 2009; Albino et al 2015: 7).
 Tämä on sittemmin hyvin sisäistetty ja paremman elämän laadun tiellä edetään
Nam & Pardo 2011: 287; Albino et al 2015: 8-9; Joss et al 2017).
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Älykäs yhteisö – kasvaa ja kehittyy
• ”Communities are not a ´thing´, inanimate and unchangeable” (Zavratnik et al 2018)
 Keskeiseksi nousee paikkaperustainen asiantuntemus ja prosessin kääntäminen
ruohonjuuritasolta lähteväksi
• Yhteisön tarve ja yhteinen tahtotila kehittämisen lähtökohtana
• Ilman yhteisöllisyyttä ei synny luottamusta, jota ilman taas ei päästä kiinni älykkyyteen
 Kylien älykkyys on enemmän kuin osiensa summa (Kajaanin Älykylä-semissa todettua).
 Laatu korvaa määrän ja jos asukkaita ei saa mukaan, niin ei juuri mitään voi tehdä.
• Kyseessä on toimintatavan jatkumo, toimintakulttuurin muutos ja jatkuvasti kehittyvä
prosessi. Älykkäällä kylällä katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen.
 Toimiva prosessi ei siis ole tulos, eikä saavutettu kehittämistavoite ole päätepiste
(Schlappa & Neill 2013:12)

• Yhteistyö ja verkostoituminen myös muiden kylien, keskusten, kuntien kuin
kaupunkienkin kanssa on keskeistä (älykäs alue). Muista ulkopuolisista kumppanuuksista
ja kummeista puhumattakaan.
• Yhteisöllisyys on myös avain itsearviointiin ja strategiseen otteeseen (Kajaanin Älykylä-semissa
todettua).

LEADER & Älykkäät kylät

 LEADER/CLLD is an intervention
approach based on seven key principles
– local territories, bottom-up approach,
partnership working, integrated
strategies, innovation, cooperation and
networking.

 Therefore, in principle, LEADER already
includes all the elements needed to
implement the Smart Villages concept,
and as mentioned, in many areas,

How can LEADER/CLLD support Smart Villages?Orientations for policy-makers and implementers (julkaisu by ENRD)
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/smart-villages-toolkit_en

Eurooppalaisia hanke-esimerkkejä
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en

Suomen älykkäin kylä kilpailu (2018-2020)
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Maaseutuverkoston Älykkäät kylät
-teemaryhmä (2019-2020)

Competing villages on the map

Etelä-Pohjanmaa
Ruotsala, Kauhava
Alakylä, Kauhava
Luoma-aho, Alajärvi
Karvala, Lappajärvi
Keski-Suomi
Mämmenkylä, Äänekoski
Syvälahti, Äänekoski
Pihlajavesi, Keuruu
Pohjoisen Korpilahden kylät, Jyväskylä
Pohjois-Karjala
Rikkavesi, Outokumpu
Pohjois-Pohjanmaa
Kuusaa-Jokela, Haapajärvi
Käylä, Kuusamo

Kainuu
Nakertaja-Hetteenmäki, Kajaani
Vuolijoki, Kajaani
Pohjavaaran seudun kylät, Sotkamo
Lappi
Rautiosaari, Rovaniemi
Lehtojärvi, Rovaniemi
Pyhän kylä, Pelkosenniemi
Paakkola, Tervola

Kanta-Häme
Vähikkälä, Janakkala
Tammelan kylät, Tammela
Pirkanmaa
Murole, Ruovesi
Talviainen, Orivesi
Luopioinen, Pälkäne
Killinkoski, Virrat
Kuivaspää, Lempäälä
Raudanmaa, Kangasala
Etelä-Savo
Hokka, Kangasniemi
Kerisalo, Joroinen
Pohjois-Savo
Soinilansalmi, Leppävirta
Varsinais-Suomi
Röölä, Rymättylä
Märynymmi, Salo
Satakunta
Venesjärvi, Kankaanpää
Sydänmaa, Säkylä

Voittajakylä valitaan
marraskuussa 2020
Maaseutuparlamentissa.

Valinnassa kriteereinä
mm. palvelujen
saatavuuden
lisääntyminen ja tason
nousu, idearikkaat
ratkaisut ja aktiivisesti
osallistuvien kyläläisten
määrä.
Palkintona on laadukas
innovaatioleiri, jossa
huippuammattilaisten
johdolla autetaan kylää
edelleen eteenpäin
uudistumisen tiellä.

TEEMARYHMÄN ORGANISOIMIA SEMINAAREJA JA WEBINAAREJA….

Kainuussa todettua:
•

Älykäs kylä on se on uutta tekniikkaa hyödyntävä, avoin ja
itseään kehittävä. Sellainen, joka pystyy tarjoamaan palveluja
ja turvallisuutta asukkailleen, ja joka pitää huolta ja puolta.
Umpihankihiihtäjä.

•

(Älykkäässä kylässä) Vetovoimaiset ihmiset innostavat
muita mukaan ja siitä eteenpäin vauhtia antavat avoimuus,
luottamus, yhteinen tahto ja hyvä yhteistyö positiivisuudella ja
kylähulluudella kuorrutettuna.

•

Tarvitaan ulkopuolisia kumppaneita ja kummeja kylän
kehittämisen tueksi. Samoin rahoitusta, sparrausta ja
tahtotilaa edistää tasa-arvoista kehitystä.

•

Verkostoituminen muiden kylien kanssa on tärkeää, kuten
myös virtuaalikylien (fb-ryhmät yms) osaamisen ja resurssien
hyödyntäminen.

•

Hankkeet helpottavat kokeilemista ja liikkeelle lähtöä.

Katso & kuuntele: www.suomen.tv
Lue artikkeli: www.älykäskylä.fi

Lokaalin Älykäs kylä –työpajoissa ideoitua:
Kyläkoulun kekseliäät ratkaisut
 Yhteistoiminnalla joustavuutta ja
etäopetuksella rikkautta – yli kuntarajojen
 Monipalvelukeskukset kylille ja digiopetus
monipalvelukeskuksiin + Kiertokoulu 2.0

Katso & kuuntele: www.suomen.tv
Lue artikkeli: www.älykäskylä.fi
Lokaali2019: https://lokaali2019.net/tyopajat/

Nuorten tulevaisuus maaseudulla
 Positiivinen muistijälki maaseudun
mahdollisuuksista nuorille edesauttaa
palaamista maaseudulle
 Koulutusmahdollisuudet, yhteisöllisyys ja
maaseudun positiivinen imago
mahdollistavat nuorille hyvän
tulevaisuuden maaseudulla
 Lapsille ja nuorille positiivisia
kokemuksia, vastuuta ja kannustusta
esim. yrittämiseen (digitaalisestikin),
nuoret itse somettavat kokemuksensa,
etätyömahdollisuudet

Digitaalisuuden edistäminen maaseudulla
 Toimivat verkot ovat maaseudun
mahdollisuus ja antavat tasavertaiset
mahdollisuudet tehdä työtä, opiskella,
saada palveluja ja harrastaa
 Kuitua, koulutusta ja lähitukea kaikille
Maaseudun liikenne ja kuljetusratkaisut
 Asenne ja lakimuutos, jotta voitaisiin
käyttää yhteisiä kuljetuksia
 Monipalveluauto tuo parturin, nitrot ja
paketit; tilaa sovelluksella
 Kimppakyydit, kylätaksit ja muut
yhteiskuljetukset mahdollistetaan
myös säädösten kannalta

Myös älykkäillä kylillä
tapahtuu ja järjestetään;
esimerkkinä etätyöwebi:

Katso & kuuntele: www.suomen.tv
Lue artikkeli (www.älykäskylä.fi):

Älykäs Pohjois-Pohjanmaa vai Smart Oulu Region?

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi

Seuraa

www.älykäskylä.fi
& älykäs kylä -fb
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