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”Älykkäät kylät – älykäs maaseutu” -strategia on Etelä-Pohjanmaan Leader-ryh-
mien yhteinen tahdonilmaus pienten paikallisyhteisöjen ja asukastoiminnan ke-
hittämisestä tulevalle EU:n rahoituskaudelle.  Tarkoituksena on luoda kokonais-
kuva siitä, mitä eteläpohjalaisen maaseudun ja kylien kehittämiseksi tulee tehdä.  

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät käyttävät pääosan rahoituskehyksistään 
tavalla tai toisella kylien kehittämiseen. Leader on noussut kylien tärkeäksi yh-
teistyökumppaniksi myös ryhmien yhteisen kylien aktivointihankkeen myötä. 
Yhteisellä kehittämisstrategialla ryhmät haluavat nyt tehdä paikallisyhteisöjen 
kehittämisestä entistä tuloksellisempaa. 

Kylä on tässä paikallisyhteisö, johon asukkaat tuntevat kuuluvansa. Kylä 
määrittelee itse itsensä; sen asukkaat kokevat yhteenkuuluvuutta ja haluavat 
toimia yhdessä.  Kyliä on niin haja-asutusalueilla, keskustaajamassa kuin kes-
kustaajamiin ja niiden liepeille nousseissa uusissa asuinalueissa. Kylää ei aina 
voi rajata tarkasti kartalle, mutta yleensä on mahdollista määritellä kylän ydi-
nalue, jonka ympärille kylä ja sen toiminta rakentuu.

Älykkäät kylät ovat maaseutualueiden yhteisöjä (kylä, kunta), jotka käyttä-
vät innovatiivisia ratkaisuja parantaakseen resilienssiään / toimintakykyään / 
mukautumiskykyään paikallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. He 
rakentavat suunnitelmaansa osallistaen strategiansa kehittämiseksi ja toteut-
tamiseksi taloudellisten, sosiaalisten ja / tai ympäristöolojensa parantamiseksi 
erityisesti mobilisoimalla digitaalisen tekniikan tarjoamia ratkaisuja.

Strategian tavoitteet saavutetaan kylissä. Avainasemassa ovat kyläyhdis-
tykset ja muut kylissä toimivat yhdistykset sekä etenkin niissä toimivat aktii-
viset ihmiset. Kaikkia tarvitaan tekemään oma osansa, jotta kylät kehittyvät. 
Kehittämisen punaisena lankana kulkee kumppanuus: yhteistyö kunnan ja 
muiden alueen toimijoiden kanssa on elintärkeää. Hyvinvoiva kylä on kunnan 
paras mainos. Kun kylät voivat hyvin, koko kunta voi hyvin. Perinteiset kylät 
voivat toimia mallina myös taajamien asukkaille siitä, miten omaa asuinaluetta 
kehitetään yhteisvoimin. 

Etelä-Pohjanmaan LEADER-ryhmät 

Älykkäät kylät 
– älykäs maaseutu

AISAPARI AISAPARIAISAPARI AISAPARIAisapari Kuudestaan Liiveri Suupohja



Älykkäät kylät – älykäs maaseutu Etelä-Pohjanmaa4

1. Alueen kuvaus ja nykytila
Toimintaympäristö
Etelä-Pohjanmaalla on 18 kuntaa. Maakuntien joukossa Etelä-Pohjanmaa on keskikokoa ja maise-
maltaan se jakaantuu kolmeen alueeseen: lakeuteen, jolle ovat tyypillistä jokien halkomat, avarat 
peltomaisemat, Suomenselän alueeseen, jota leimaavat järvet ja mäkisyys, sekä näiden väliseen 
vaihettumisvyöhykkeeseen. Metsää maakunnassa on erityisesti vaihettumis- ja järvialueella, mut-

ta tyypillisin ympäristö on suo. 

Etelä-Pohjanmaan väestö on vähentynyt 
kiihtyvästi vuodesta 2014 eteenpäin. Ete-
lä-Pohjanmaalla asui vuoden 2020 lopussa 
192 150 henkilöä ja väestön arvioidaan lähi-
vuosina vähenevän 
edelleen   lukuunot-
tamatta Seinäjoen 
seutua. Mikäli Tilas-
tokeskuksen vuo-
den 2021 väestöen-
nuste toteutuisi, olisi 
maakunnan väkilu-
ku 173 749 henkilöä 
vuonna 2040.

Etelä-Pohjanmaan ulkomaan kansalaisten 
osuus väestöstä oli maakunnittain tarkasteltu-
na kaikkein pienin vuonna 2020, vajaat kaksi 
prosenttia. Nettomaahanmuutto on ollut po-

sitiivista koko 2000-luvun vuotta 2000 lukuun ottamatta, mutta työperäinen maahanmuutto on 
kirjattu selkeäksi kehittämiskohteeksi myös maakuntasuunnitelmassa.

Poimintoja Etelä-Pohjanmaan liiton tilannekuvasta:
Etelä-Pohjanmaan sairastavuusindeksi on korkeampi kuin maassa keskimäärin.

Väestö on hieman pienituloisempaa kuin koko maassa keskimäärin. 

Tuloerot ovat Etelä-Pohjanmaalla koko maata pienemmät.

Pitkäaikais- eli rakennetyöttömyys on Etelä-Pohjanmaalla muuta maata matalampaa.

Työllisyysaste oli työvoimatutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla Manner-Suomen 
korkein (76,0 %) ja työttömyysaste matalin (5,6 %) vuonna 2020

Etelä-Pohjanmaalla asutus on keskimääräistä hajautuneempaa ja taajama-aste on 
maan  keskiarvoa alhaisempi.
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Sairastavuudesta huolimatta eteläpohjalaiset ovat tyytyväisiä elämänlaatuunsa ja maakun-
nassa on koko maata vähemmän yksinäiseksi itsensä kokevia ja niitä, jotka kokevat merkittävää 
psyykkistä kuormitusta.

Etelä-Pohjanmaa tunnetaan eteläpohjaisista: maakunnan identiteetti on ehkä vahvimpia 
Suomessa. Lisäksi Etelä-Pohjanmaalle on ominaista pienyrittäjyys, yrittäjähenkisyys, ja vahvaan 
identiteettiin pohjautuva kulttuuri. Vahvana elää myös yhteisöllisyys ja talkooperinne, erityisesti 
kylissä. Etelä-Pohjanmaalla on oma, selkeästi tunnistettava rakennuskulttuurinsa. Yhdessä perin-
teisen maatalousmaiseman kanssa ”kaks’fooninkiset”, punamullatut maalaistalot muodostavat 
tärkeän osan maakunnan identiteettiä.

Kylät ja kylätoimijat
Kylien koko, palvelut ja elinkeinorakenne vaihtelevat muutaman kymmenen asukkaan taloryh-
mästä useiden satojen asukkaiden keskittymiin lähipalveluineen. Kylien asukastoimintaa har-
joitetaan kyläyhdistysten lisäksi nuorisoseuroissa, maa- ja kotitalousseuroissa ja muissa kylillä 
toimivissa yhdistyksissä.  

Perinteisiä kyliä maakunnassa on kolmisensataa, mutta kun mukaan lasketaan myös vielä 
järjestäytymättömät kulmakunnat ja taajamien asuinalueet, nousee paikallisyhteisöjen koko-
naismäärä yli viidensadan.

Kylän aktiivista ja vireää kylätoimintaa edesauttaa yleensä toimiva kokoontumistila, jossa jär-
jestetään erilaista toimintaa kylän yhteisöllisyyden edistämiseksi.

Kylien yhteistyötahot
Paikallisyhteisöt ovat osa isompaa kokonaisuutta, ja monin sidoksin kiinni ympäristöönsä. Kunta 
on kylän tärkein yhteistyökumppani. Kunta tuottaa asukkaille lakisääteiset peruspalvelut, rahoit-
taa osaltaan kylien kehittämistä ja investointeja. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tehtävät ja järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. 

     Kunta voi tukea kylää myös tarjoamalla omistamiaan tiloja ja alueita kylän käyttöön sekä osal-
listamalla kyliä suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kylässä toimivat yhdistykset ja yhteisöt tuovat kylään toimintaa ja täydentävät kunnan pal-
veluja. Kansalaisopisto, 4H-yhdistys, partio, seurakunta ja monet muut järjestävät kylillä harras-
tusryhmiä ja tapahtumia. 

Leader-ryhmät rahoittavat kylien kehittämis- ja investointihankkeita. Vuodesta 2015 saakka 
eteläpohjalaisilla Leader-ryhmillä on ollut lisäksi yhteinen Ely-rahoitteinen kylien aktivointihanke 
Kylille – vuoden 2022 loppuun saakka on meneillään Kylille III. Jokaisessa ryhmässä on hankkeen 
palveluksessa päätoiminen työntekijä. Leader-ryhmien kautta kehittämistoiminnassa on mukana 
noin 250 kylää koko maakunnassa. Näin Leader-ryhmät tarjoavat kylien käyttöön seudullisten 
kyläasiamiesten osaamisen lisäksi maakunnallisen kylien verkoston. 
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Myös Ely-keskus toimii rahoittajana investointihankkeissa sekä maakunnallisissa ja seudul-
lisissa kehittämishankkeissa. 

Kylien maakunnallinen yhteenliittymä on vuonna 1995 perustettu Eteläpohjalaiset Kylät ry, jolla 
on jäseninä noin puolet maakunnan kylistä. Yhdistys kattaa myös Kyrönmaan. Eteläpohjalaiset 
Kylät ry on kylien katto-organisaatio, jonka toiminta-ajatuksena on kylien “huolen- ja puolenpi-
to”. Sekä Leader-ryhmät että maakunnalliset kyläyhdistykset ovat mukana Suomen Kylät ry:ssä.

2. Kylien kehittämisen tuloksia   
Etelä-Pohjanmaalla
Leader-ryhmät ovat seudullisten kylien kehittämishankkeiden avulla tukeneet kyliä toiminnan 
aktivoimisessa. Hankkeissa kyliä on aktivoitu kyläsuunnitelmien laatimiseen, tiedotukseen ja yh-
teistyön kehittämiseen sekä kehittämisen kannalta tarpeellisten yleishyödyllisten investointien 
toteuttamiseen.

Kylien toimintaa on tuotu kunnan ja yleisön tietoon aktiivisella tiedottamisella ja kyläesitteillä. 
Neuvonnan avulla on saatu rahoitusta kylien investointihankkeille ja uutta toimintaa remontoi-
tuihin kylätaloihin. Kylien kokoontumis- ja harrastustiloihin ja rakenteisiin liittyvät investoinnit on 
toteutettu lähinnä maaseutuohjelman rahoituksella. Lisäksi on tiedotettu muista rahoitusmah-
dollisuuksista, esimerkiksi Kotiseutuliiton ja muiden valtakunnallisten ja alueellisten tahojen tar-
joamista rahoituksista.

Kyläsuunnitelmia on päivitetty, ja kyläsuunnitelmien hyödynnettävyyttä on kehitetty. Lisäksi 
on laadittu mallit kylien turvallisuus- ja varautumissuunnitelmille. Kylien suunnitelmat pyritään 
saattamaan mukaan kuntasuunnitteluun. Yhteistä näkemystä tulevaisuudesta etsitään muun 
muassa kumppanuuspöytiä järjestämällä.

Kylille-hankkeen teemojen mukaisesti on vuodesta 2015 lähtien aktivoitu kyliä muun muassa 
digitalisaatiossa, kiertotaloudessa, kyläturvallisuudesssa, osallisuudessa, hyvinvoinnissa, luon-
tokohteiden markkinoinnissa, paikalliskulttuurissa, kansalaistaidoissa ja kumppanuuksissa. Ky-
lille-hankkeen teemoihin ja toimenpiteisiin pääsee tutustumaan sivulla kylille.net.

KUMPPANUUS

KYLIEN YHTEISTYÖRYHMÄT

MITÄ?

YHTEISTYÖ:

KENELLE?

MITEN?

VAIKUTUS:

Kylien yhteistyöryhmien tarkoituksena on kylien verkostoituminen sekä kylien äänen 
vahvistuminen kuntaan ja päättäjiin päin. Ne ovat vapaamuotoisia, kunnittain tai pitäjittäin 
kokoontuvia ryhmiä, joiden jäseniä ovat eri kylissä toimivien yhdistysten edustajat. 

Kyläyhdistysten puheenjohtajat ja muut kylien yhteyshenkilöt.

Kylien yhteistyöryhmät voivat kokoontua pari kertaa vuodessa tai useammin. Alustajina on 
kunnan viranhaltijoita tai hankkeiden edustajia. Kokoontumisissa voidaan toteuttaa 
työpajoja esimerkiksi laatimalla yhdessä järjestöpuuta tai tapahtumien vuosikelloa. Niissä 
vaihdetaan kylien kuulumisia ja opitaan toisilta hyviä käytäntöjä sekä tuodaan esille kyliä 
koskevia kehittämistarpeita kuntaan päin. Ryhmien kokoontumisissa myös päätetään kylien 
yhteisistä tempauksista tai esittäytymisistä messuilla, markkinoilla ja muissa tapahtumissa.

Kylien välinen yhteistyö luo keskinäistä ymmärrystä jokaisen kylän erityispiirteistä, 
haasteista ja vahvuuksista. Kylien vaikutusmahdollisuudet kuntaan päin vahvistuvat voimien 
yhdistämisellä.  Esimerkiksi yhteistyöryhmän keskustelujen pohjalta tehdyn 
kuntalaisaloitteen tuloksena oli viranhaltioiden vierailukierros kylille. 

Kylät, alueella toimivat hankkeet ja kunnat.

Tuotekortit ovat Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien Kylille-hankkeen toteuttamia.

KUMPPANUUS

HYVINVOINTI-ILTAPÄIVÄ
MITÄ?

YHTEISTYÖ:

KENELLE?

MITEN?

VAIKUTUS:

Sukupolvet ylittävä hyvinvointitapahtuma koulukeskuksessa.

Opiskelijat, senioriväestö ja kaikki muutkin, kenellä mahdollisuus osallistua iltapäivän aikaan.

Ylihärmässä toimii yläkoululla matkailuryhmä, jonka opiskelijat järjestävät kerran vuodessa 
”hyvinvointimessut” eli yhden iltapäivän mittaisen tapahtuman, johon kutsutaan 
kumppaneiksi järjestöjä, hankkeita ja kaupallisia toimijoita.
Vanhemmalle väelle tarvittaessa kuljetusta paikalle. Kaikille avoin tilaisuus, 
hyvinvointivinkkejä ja tietoiskuja.

Tietoa palveluista ja hankkeiden tarjonnasta, opiskelijoille kokemusta 
tapahtumajärjestelyistä.

Vapaaehtoisjärjestöt, hankkeet, koulu, seniorit.

Tuotekortit ovat Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien Kylille-hankkeen toteuttamia.

OPASTETUT LÖYTÖRETKET
MITÄ?

YHTEISTYÖ:

KENELLE?

MITEN?

VAIKUTUS:

Opastetut löytöretket alueen luonto- ja lähiretkikohteisiin.

Kaikille luonnosta ja lähiretkeilystä kiinnostuneille, myös lapsiperheille.

Kokoonnutaan ennalta sovittuun paikkaan, hyödynnetään kimppakyytejä. Retket ovat noin 
3-8 kilometrin mittaisia ja kestoltaan noin 3 - 4 tuntia. Opastuksen lisäksi retkiin kuuluu 
evästauko laavulla/kodalla/taukopaikalla, makkarat, nokipannukahvit ja mehut. Päiväretket 
toteutettiin sunnuntaisin, iltaretki otsalampun valossa lauantai-iltana.

Luonnon terveysvaikutukset on tutkimuksin todistettu, ja paikalliset nähtävyydet, 
tapahtumat ja luonto ovat merkittäviä tekijöitä maaseudun alueellisen vetovoiman 
lisäämisessä. Luonnossa liikkuminen vahvistaa kuntoa, lisää virkeyttä, antaa tilaa uusille 
ajatuksille ja eväitä henkisen tasapainon kehittämiseen. Retkillä voi myös tutustua muihin 
luonnosta kiinnostuneisiin ihmisiin. Tuodaan esiin alueen upeat lähiretkikohteet ja 
opastuksen jälkeen kynnys lähteä yksinkin luontoon helpottuu.

Opastus ja kahvitus ostettiin paikalliselta luontomatkailuyrittäjältä (Ismo Nousiainen, tmi 
Taikapolku). Myös partiolaisia, 4h tai paikallisia oppaita voisi hyödyntää.

LUONTO&KULTTUURI

Tuotekortit ovat Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien Kylille-hankkeen toteuttamia.

KULTTUURIKATTILA

MITÄ?

YHTEISTYÖ:

KENELLE?

MITEN?

VAIKUTUS:

Järjestetään kansallisuudet ja kulttuurit yhdistävä tapahtuma, johon osallistuu sekä 
syntyperäistä paikallisväestöä että työn, opiskelun, perheen tai pakolaisuuden vuoksi 
paikkakunnalle asettuneita. 

Kaikille avointa toimintaa sekä järjestelyjen että itse tilaisuuden osalta. Maksuton 
tapahtuma.

Koottiin kyläyhdistyksen kumppaniksi useita yhdistyksiä, vapaaehtoistoimijoita, 
maahanmuuttajia ja kulttuuritoimijoita. Laitettiin ruokaa, tuotiin näytille kansallisasuja ja 
esineitä, opeteltiin muutamia sanoja vierasta kieltä, ruokien nimiä jne. Tapahtumassa yleisö 
täytti "kattilapassia", jossa oli kysymyksiä eri kansallisuuksista - vastaukset sai kunkin pöydän 
pitäjältä. 

Syntyi vuorovaikutusta kantaväestön ja maahanmuuttajien kesken, tutustutaan vieraisiin 
kulttuureihin, kynnykset madaltuvat ja asenteellisuus vähenee. Kansainvälistyminen edistyy. 
Me olemme kaikki kyläläisiä!

Kumppaneiksi sopivat kaikki paikalliset yhdistykset, kotouttamisen parissa työskentelevät 
hankkeet sekä yritykset, joissa on ulkomaalaista työvoimaa.
Laaja verkosto mahdollinen.

LUONTO&KULTTUURI

Tuotekortit ovat Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien Kylille-hankkeen toteuttamia.

Hankkeen
toimista
on tehty 
vapaaseen 
käyttöön 
tuotekortteja, 
jotka löytyvät 
saman 
kotisivun 
materiaali-
pankista.
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Toteutettujen kyselyjen tuloksia
Kylille III -hankkeessa on toteutettu Mahtisatoa-vaikuttavuuspolkua hankkeen suunnitteluvai-
heesta lähtien. Hankkeen käynnistyessä kylille järjestettiin jokaisen Leader-ryhmän alueella pe-
rustietokysely. Tässä muutamia poimintoja esimerkkeinä kyselyistä saadusta aineistosta, tulokset  
ja osittain kysymyksetkin vaihtelivat ryhmittäin.

Kyselyyn vastanneiden kylien asukasmäärä oli keskimäärin 210 asukasta.
Alle sadan asukkaan kyliä vastanneista oli 38 %, 
100-300 asukkaan kyliä 40 % ja 
yli 400 asukkaan kyliä 22 %

68 % kyselyyn vastanneista oli toteuttanut hankkeita. Kylät, jotka olivat tehneet yhteistyötä Lea-
der-ryhmien kanssa, ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun. Hankkeiden on kat-
sottu hyödyttävän kylää: onhan suurin osa kylien toteuttamista hankkeista investointeja, joiden 
tulokset ovat konkreettisesti kyläläisten käytössä.  Myös kehittämishankkeiden tuottamaa muuta 
neuvontaa, kylien yhteistyön edistämistä ja yhteisiä julkaisuja on kiitelty. Hankkeiden hakuun ja 
hallinnointiin toivottiin monissa vastauksissa helpotusta. 

Sähköinen viestintä sujuu kyselyn mukaan jo kohtalaisesti: 72 prosentilla kylistä on käytössä 
Facebook ja puolet kylistä käyttää kylän sisäiseen viestintään whatsappia. Lähes 70 % kylis-
tä ilmoitti omistavansa kotisivut, mutta valitettavan usein niiden päivitys on satunnaista tai jää 
ajoittain vuosien ajaksi tekemättä.

Noin viidennes kylistä tekee tai on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä joko osallistumalla kan-
sainvälisiin hankkeisiin, ystävyyskylätoiminnan, työleirien tai nuorten kansainvälisen kerhotoi-
minnan kautta.

Kannustavin vastaus kyselyssä saatiin tu-
levaisuuden näkymiin: 56 % vastaajista uskoo, 
että yhdistyksen toiminta lisääntyy ja/tai mo-
nipuolistuu (uudet palvelut ja toimintamuodot, 
digitaalisuus). Kolmannes uskoo toiminnan py-
syvän nykyisellä tasolla ja vain 12 % näkee toi-
minnan vähenevän. Tulosta voi tosin vääristää 
se, että yleensä vain aktiiviset toimijat edes 
vaivautuvat vastaamaan kyselyihin.

Miten toimintaa pitäisi kehittää?

Mikä on kylän tärkein juttu?
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 3. Tulevaisuuden haasteita ja 
mahdollisuuksia
Maaseutu on selkeästi ”ruuan lähde”.  Tilakoon kasvaminen 2000-luvulla on pudottanut maati-
lojen määrän puoleen entisestä. Kun Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 
2000 vielä yli 8 000 maatilayritystä, vuonna 2019 tilastoitiin enää 4 400 viljelijää. Tämä on tuo-
nut muutospaineita kylien elinkeinorakenteeseen: valtaosa kyläläisistä käy oman kylän ulkopuo-
lella töissä. Tällä puolestaan on heijastusvaikutukset kylien palvelutarjontaan ja turvallisuuteen.

Maatalouden rooli ravinnontuotannossa, kestävän energian tuottamisessa ja hiilipäästöihin 
vaikuttamisessa tulee kuitenkin entisestään kasvamaan. Etelä-Pohjanmaalla ruoka-alan osuus 
bruttokansantuotteesta on maakunnista suurin. Maakunnassa on runsaasti potentiaalia ja raa-
ka-aineita biotalouden vahvistamiseen ja bioenergian tuotantoon. Maakuntasuunnitelmassa edis-
tetään erityisesti hajautettua energian pientuotantoa ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämistä.

Monet kyläläiset ovat valinneet vaihtoehdoksi itsensä työllistämisen: Etelä-Pohjanmaalla on 
maan korkein yritystiheys, ja yrittäjien osuus työllisistä on maan suurin (lähes 14 %).  Monipuoli-
nen yritysrakenne on maakunnan vahvuus, joka tuo muutoskestävyyttä kriisitilanteisiin ja yhteis-
kunnan vääjäämättömiin muutoksiin. Yrittäjiä maakunnasta löytyy yli 11 000.

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on huomattavia puutteita kiinteän laajakaistan saatavuu-
dessa ja kiinteiden laajakaistayhteyksien kattavuus on Etelä-Pohjanmaalla tällä hetkellä maa-
kunnista heikoin. Pandemia on lisännyt etätyötä, ja paine viestintäyhteyksien parantamiseen 
kasvaa koko ajan.

Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on maaseutualueiden elinvoiman kannalta merkittävää, 
painotetaan myös maakuntasuunnitelmassa. 

Yrittäjillä on puutteita myös sähköisen viestinnän hyödyntämisessä: syksyn 2020 Pk-yritys-
barometrin mukaan Etelä-Pohjanmaalla vain 65 %:lla yrityksistä on kotisivut (koko maassa 74 
%). Sosiaalista mediaa Etelä-Pohjanmaan yrityksistä käytti 53 %. Pk-yritysten suhtautuminen 
digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kohtaan on kuitenkin selvästi kasvanut.

Niin kylien kuin kylissä toimivien yritysten ja yhdistystenkin sähköistä näkyvyyttä ja verkottu-
mista tulee kehittää laajalla rintamalla.

Nostalgian, perinteiden ja hiljaisuuden vaaliminen ja hyödyntäminen kannattaa huomioida niin 
kylän oman viihtyvyyden kuin mökkiläisten, matkailijoiden ja uusien asukkaiden houkuttelussa. 
Nostalgiaa hakeva lomailija arvostaa muuttumatonta, hiljaista maisemaa. Muuttumaton ja hiljai-
nen voi elinvoiman korostajan näkökulmasta olla kuoleva. Toisaalta maalla asujan näkökulmasta 
kaunis maisema ei riitä: tarvitaan kouluja, työtä ja ”elämää”: toimintaa ja ääntä. Maisema ei py-
sy ”muuttumattomana”, jos sitä ei muokata – onhan kyseessä maatalousmaisema, joka on alun 
perin syntynyt ihmisen toimesta. Maaseudulla asutaan kiinteässä vuorovaikutuksessa luonnon 
kanssa – älykäs maaseutu tarjoaa sopivassa suhteessa villiä luontoa ja elinvoimaista tuotanto- 
ja palvelutoimintaa.
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Kylätoimijat olivat huolissaan innokkaiden kyläaktiivien vanhenemisesta ja nuorien vähene-
västä innosta osallistua kylätoimintaan. Kylätoiminnalle ja yleensä kolmannen sektorin toimin-
nalle asetetaan suuria odotuksia esimerkiksi palveluiden järjestämisessä. Kylätoimijat näkevät 
kylätoiminnan roolin toisin: Kyläyhdistyksen tarkoitus on vahvistaa kyläidentiteettiä, ihmisten 
yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa; saada ihmiset viihtymään yhdessä. Yhdistyslain tulevat 
muutokset voivat keventää yhdistysten hallinnollista toimintaa ja sitä kautta madaltaa kynnystä 
yhdistystoimintaan.

Kylätoimijat korostavat kylätoiminnan vapaaehtoisuutta. Tavoitteena on yhteisöllisyyden ja 
sosiaalisen pääoman vahvistaminen, mukava yhdessä tekeminen ja harrastaminen. Samalla 
kannetaan huolta aktiivisten nuorten saamisesta asukastoimintaan mukaan, etääntyvistä pal-
veluista ja kylien infrastruktuurin heikosta kunnosta tai puutteista. 

Vapaaehtoisilta kylätoimijoilta ei saa odottaa asioita, joihin heillä ei ole voimavaroja, vaan kylä-
toimintaa on arvostettava sellaisena kuin kyläläiset itse sitä toteuttavat. Myös sisällöltään ”kevyt” 
toiminta, kuten vaikkapa yhteiset juhlat, edesauttaa kylän kehittymistä. Yhteisöllisyys vahvistuu 
yhdessä tekemällä – ja juhlimalla.  Vahvistuneesta yhteisöllisyydestä nousee helpommin ideoi-
ta oman asuinympäristön ”kovaan” kehittämiseen: varainhankinnan kehittäminen, hankkeiden 
suunnittelu, palvelujen tarjoaminen ja lähidemokratian järjestelmällinen toteuttaminen ovat seu-
raavia askeleita kylätoiminnassa. 

Viime vuosina on selvitetty myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksia kylien palve-
lutuotannon kehittämisessä. Yhteiskunnallinen yritys on yhteisöllinen mahdollisuus tuottaa pal-
veluja alueilla, joissa palvelutarjonta ei synny markkinalähtöisesti.

Painopistealueet, jotka vaativat kehittämistoimenpiteitä:
Yhteistyön tukeminen kylien, julkisten toimijoiden, yritysten ja palvelutuottajien välillä 
lähipalveluiden ylläpitämiseksi ja elvyttämiseksi.
Uusien palvelutuotannon vaihtoehtojen selvittäminen, esimerkiksi yhteiskunnallinen 
yrittäjyys.
Vapaaehtoistyön ja asukastoiminnan arvostuksen parantaminen ja uusien toimijoiden 
aktivointi.
Asukastoiminnan osaamisen ja organisoitumisen kehittäminen sekä kylillä että 
alueellisesti.
Kylien ekologista kestävyyttä, turvallisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edis-
tävät investoinnit ja kehittäminen. Poikkeustilanteisiin varautuminen.
Maiseman ja vesistöjen kunnostaminen.
Tietoliikenneyhteyksiä parantavat investoinnit yritystoiminnan edellytysten 
turvaamiseksi ja uuden yhteisöllisyyden mahdollistamiseksi.
Digitaalisten palvelujen ja verkkoviestinnän kehittäminen.
Etätyömahdollisuuksien edistäminen
Maallemuuton mahdollisuuksien parantaminen
Maahanmuuttajien sijoittaminen ja kotouttaminen
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4. Etelä-Pohjanmaan  
kylätoiminnan nelikenttä
Paikallisten yhteisöjen ja asukastoiminnan nelikentässä korostuu ihmisten merkitys. Ihmiset tietoi-
neen ja taitoineen ovat paikallisen asukastoiminnan ja yhteisön vahvuus. Toisaalta maaseudulla 
asukkaat vanhenevat ja vähenevät, mikä uhkaa asukastoiminnan kehittymistä. 

Toimintaympäristön näkyvissä olevat ja yllättävät muutokset vaikuttavat ihmisten mahdol-
lisuuksiin ja haluun osallistua asukastoimintaan – muutokset kuntarakenteessa tai taloudessa 
voidaan kokea liian suuriksi, että niihin voisi kylässä vaikuttaa. 

Toisaalta muutokset voivat olla myös mahdollisuus. Uusi työnjako hyvinvointialueiden ja kun-
tien välillä lisää kuntien tehtäviä ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä. Vähenevien resurssien 
vuoksi tarvitaan yhä enemmän sopimuksellisuutta ja yhteistyökumppaneita vapaaehtoissekto-
rilta. Kylien resursseja arvostetaan.

VAHVUUDET

Yhteishenki, talkooperinne ja vahva  
paikallisidentiteetti

Asukkaiden osaaminen ja osallistuminen

Olemassaolevat yhteiset tilat ja rakenteet

Luonto ja maaseutuympäristö

Kyläkoulut ja muu palveluverkosto

Uudet asukkaat

HEIKKOUDET

Vähenevät resurssit ja voimavarat

Väestön väheneminen ja vanheneminen

Vähenevät ja puuttuvat palvelut

Rapistuvat yhteiset tilat ja rakenteet

Infrastruktuurin puutteet

Yhteistyön ongelmat kunnan ja kylän välillä.

Valokuituverkon puutteet

UHAT

Kuntarakenteen ja palvelurakenteen  
muutokset: koulujen lakkauttaminen ja  
palvelujen etääntyminen.  
Keskittäminen ja maankäytön rajoitukset  
kyläasumisen kehityksen esteenä. 
Valtion keskittämistavoitteet 
Maatalouden epävarma tulevaisuus ja  
heikko kannattavuus 
Talouden äkilliset muutokset 
Ilmastonmuutos

MAHDOLLISUUDET

Maaseudun merkityksen ja arvostuksen kasvu. 
Maaseutuympäristö houkuttelevana asuin- 
paikkana ja vapaa-ajan asumispaikkana 
Kylien merkitys kasvaa  
Kylien turvallisuus ja luonnon läheisyys  
lisäävät vetovoimaa (myös lapsiperheet) 
Uudet yrittämisen mahdollisuudet ja  
innovaatioiden hyödyntäminen,  
Yhteistyö: Kylät ja kunta kehittyvät yhdessä, 
yritykset ja yhteisöt elinvoiman lähteinä. 
Valtion ja Euroopan Unionin tuki maaseudun 
kehittämiseen
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5. Strategiset valinnat
Etelä-Pohjanmaan Älykkäät kylät – älykäs maaseutu -strategiassa otetaan huomioon maakun-
tatasolla määritellyt tulevaisuusskenaariot sekä hyödynnetään soveltuvin osin myös Suomen 
Kylät ry:n rakentamaa Paikallisen kehittämisen ohjelmaa.

Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa 
Huomisen lakeus on kolme pääteemaa:

Vakaa ja Vilkas 
Haaste: Taantuva väestökehitys, ikärakenteen 
muutos, eriarvoistuva ja jakautuva yhteiskunta 
Päämäärä: Väestökehityksen vakiinnuttami-
nen ja sopeutuminen. Maakunnan väestöta-
voite vuoteen 2050 on noin 190 000 asukasta. 

Älykäs ja Taitava 
Haaste: Osaamisperustan mureneminen, työn 
ja teknologian murros 
Päämäärä: Koulutustason nostaminen, kan-
sainvälisesti houkutteleva TKI-ekosysteemi
Maakunnan tavoitteena on, että jokainen nuo-
ri suorittaa toisen asteen tutkinnon ja puolella 
Etelä-Pohjanmaan nuorista aikuisista on kor-
keakoulututkinto, TKI-panostukset ovat 4 % 
alueen BKT:sta ja työllisyysaste on 80 %. 

Joustava ja Kestävä 
Haaste: Kilpailukyky, tuottavuus ja kestävyys-
kriisi 
Päämäärä: Elinkeinoelämän uudistaminen ja 
ekologinen jälleenrakennus 
Maakunta on hiilinegatiivinen vuonna 2050 ja 
elinkeinoelämässä yrityskenttä on monipuolis-
tunut. Tuottavuus ja suora vienti ovat kasva-
neet, ja maakunta on alueiden välisessä ver-
tailussa maan keskitasoa

Poimintoja Suomen Kylät ry:n paikalliskehittä-
misen ohjelman toimenpide-esityksistä: 
Otetaan monipaikkaisuus huomioon väestötilastois-
sa ja -ennusteissa
Vahvistetaan maaseutua asumisen ja työn tekemi-
sen paikkana 
Muokataan paikallisten toimijoiden laajasta verkos-
tosta eri aluetasoineen paikkariippumattomuuden ja 
monipaikkaisuuden edelläkävijäorganisaatio
Edistetään hiilineutraalisuutta ja hillitään ilmaston-
muutosta
Kehitetään paikalliskehittäjien maakunnallista yh-
teistyöverkostoa
Tehostetaan paikallistoiminnan viestintää kaikilla 
tasoilla
Muodostetaan kylien yhteisöllisistä tiloista paikallisia 
monipalvelukeskuksia
Toteutetaan kylien lähipalveluja älykkäästi ja uusin 
keinoin
Vahvistetaan kylätoiminnan yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta

Kylien ja muiden lähiyhteisöjen kehittämises-
sä on mahdollista tuottaa sosiaalisia innovaati-
oita liittyen lähipalvelujen tuottamiseen, ilmas-
tonmuutokseen varautumiseen ja syrjäytymisen 
ehkäisyyn. Lähiyhteisön asukastoiminnan ver-
kottuessa yhteisössä toimivien yrittäjien ja kun-
nan päättäjien ja virkamiesten kanssa, voidaan 
kyläyhteisössä olla tuottamassa ja hyödyntää 
myös teknisiä innovaatioita ja digitalisaatiota.

Kylätoiminta tuottaa kyläläisille erilaisin ta-
pahtumin, tiloin ja palveluin yhteisöllisyyttä ja 
virkistystä. Tämä on asukastoiminnan perus-
tehtävä, joka tukee vahvasti  mm. syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi tehtävää työtä. Kylän ja lähiyh-
teisön rooli tulevaisuudessa on toimia välittäjä-
nä palvelujen käyttäjien ja tuottajien välillä. Ky-
län palvelurakenne riippuu kyläläisten tarpeista: 
Koulu, kauppa, päivähoito ja vanhusten palvelut 
järjestyvät tarpeet täyttäen, yhteistyöllä. 

Käynnistetään seurantatutkimuksia tehtyjen pää-
tösten vaikutuksista
Vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja osallisuutta
Tuetaan kansalaislähtöistä kaupunkikehittämistä, 
jotta se luo voimavaroja, sosiaalisia innovaatioita 
ja resilienssiä.
Vahvistetaan Leader-ryhmien aluekehittäjäroolia
Tuetaan kylien kehittämistä Euroopassa ja EU:ssa
Lisätään yhteistyötä Euroopan ulkopuolella
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TEEMA TAVOITE TOIMENPIDEKOKONAISUUDET

Teknologia digitaaliset innovaatiohu-
bit

uudet ideat ja paikalli-
set ratkaisusovellukset uusi yrittäjyys

 laajakaista
tietoverkkojen nopeus 
- verkkopalvelujen tar-
joajat

valokuituverkon  
tihentäminen

 sähköiset palvelut lähikouluista etäopetuk-
seen, etäopiskelupisteet

etäsote ja muu palvelu- 
tarjonta verkossa

 
tietoverkkojen hyödyntä-
minen  yhteisöllisyyden 
kehittämisessä

osaamisen lisääminen 
digipalvelujen käytössä

osaamisen tason korot-
taminen kaikissa ikäryh-
missä

 etätyömahdollisuudet

etätyömahdollisuuksien 
markkinointi sekä käyt-
täjille että tilojen hallin-
noijille

 varusteiden ja tietoverk-
kojen rahoitus

 älykkäät logistiikkaverkot uudet liikkumisen ja  
kuljettamisen muodot

kimppakyytipalvelut,  
asiointikuljetukset

 liikkuvat palvelut  terveyspalvelut, kaup-
pa

 kulttuuri, hyvinvointipal-
velut

Uudet tehtävät ja roolit vaativat kylätoiminnan ”brändäämistä” uudelleen ja uusien aktiivien 
rekrytoimista mukaan toimintaan. Kaiken ikäisiä kyläläisiä tarvitaan. Nuorten osallistamiseen on 
panostettava kylätoimintaa monipuolistamalla ja aktiivisten ikäihmisten kokemus ja taidot tarvi-
taan kylätoiminnan kehittämisessä. 

Kylissä on toteutettu satoja yleishyödyllisiä investointihankkeita. Hankkeiden avulla on raken-
nettu ja kunnostettu kylätaloja ja yhteisiä virkistysalueita. Osassa kylistä tilat ja rakenteet ovat 
kunnossa, mutta vielä on paljon kyliä, jossa kylän voimavarat eivät ole riittäneet tarvittavien in-
vestointien toteuttamiseen.  Edelleen on siis tarvetta parantaa kylien kokoontumis- ja harrastus-
tiloja ja kehittää kylien kokootumistiloista monipalvelukeskuksia. Tulevissa hankkeissa kylien on 
pystyttävä osoittamaan, että tehtävä investointi tuottaa enemmän ja laadukkaampaa kylätoi-
mintaa ja edesauttaa lähipalvelujen järjestämistä tasa-arvoisesti kaikille maaseudun asukkaille.

Älykkäät kylät -teemat Etelä-Pohjanmaalla
1 TALOUDELLISET investoinnit ja toimenpiteet nousevien arvoketjujen ja paikallisten taloudel-
listen klusterien (sekä maatalouden että muun kuin maatalouden) tukemiseksi (yritystoiminnan 
kehittäminen), jotka perustuvat paikallisiin hyödykkeisiin ja (potentiaalisiin) suhteellisen edun alu-
eisiin (biotalous, älykkäät turistikohteet ym). Älykkäät liikenne- ja logistiikkaratkaisut, älykkäät 
paikalliset palvelut ja palveluketjut sekä älykkäät ruokaketjut, digitalisointi ja yritysten yhteistyö, 
maatilojen älykkäät stategiat ja laajakaistayhteydet sekä erilaiset mallit yrityksille (esimerkiksi 
sosiaalinen yrittäjyys), monipaikkaisuus, paikkariippumattoman työnteon mahdollisuudet. Äly-
käs sopeutuminen.



Älykkäät kylät – älykäs maaseutuEtelä-Pohjanmaa 13

Älyäs 
erikoistuminen maantieteellinen pääoma biologinen ja geologinen 

monimuotoisuus  uudet yritykset ja tuotteet

 yhteistyö yritysten, kuntien 
ja kaupunkien kanssa uudet liiketoimintamallit  kylätoiminnan ”brändin” 

uudistaminen

 kylän tuotteet ja palvelut 
globaaleille markkinoille älykkäät ruokaketjut kestävä ruoantuotanto

 älykäs kotihoito 
ikäihmisille

kotona asumisen piden-
täminen

perhekotitoiminta ym uu-
det ratkaisut, älykäs asu-
minen

 digitaalinen koulutus vilje-
lijöille/yrittäjille naisten yrittäjyys nuorten yrittäjyys

 monipuolinen rahoituksen 
hyödyntäminen  kumppanien kartoitus  rajat ylittävä yhteistyö

 uusi kumppanuus
ulkopuoliset kumppanit, 
smart villages -yhteis-
työ

kummit ja koutsit

Maallemuuton 
edistäminen

kylien vahvuuksien tunnis-
taminen asuinpaikkoina

suotuisa ilmapiiri maal-
lemuutolle

monikanavainen markki-
nointi

 maallemuuton perusedel-
lytysten parantaminen

kyläkaavoitus, tontti-
maa, autiotalot ja -tilat 
tarjolle

asuntotarjonta ja kunnal-
listekniikka

 työpaikkatarjonnan edis-
täminen

yritystoiminnan mah-
dollisuuksien edistämi-
nen

työntekijöiden ja työpaik-
kojan kohtauttaminen uu-
sin keinoin

 monipaikkaisuuden edis-
täminen

kausiasukkaiden sitout-
taminen etätyö

 maahanmuuton edistämi-
nen

yhteisölähtöinen kotout-
taminen koko kylä kotouttaa

Kylätalot moni-
palvelukeskuk-
sina

palvelutarjonta: tarpeet ja 
tarjonnan ratkaisut 

yrittäjyys vai yhteisö-
lähtöinen palvelutoi-
minta

yhteiskunnallinen yrittä-
jyys

 taloudelliset ratkaisut maksullisuus, palvelu-
setelit

kulut/tuotto,  
kylän oma valuutta

 palvelutoiminnan  
vastaanottotilat

tilojen perustaminen, 
kunnostaminen, varus-
tus

vuokraus, varainhankinta, 
markkinointi

 etätyötilat tilojen markkinointi hinnoittelumallit

 yhdessä tekemisen tilat e-labit  makers’ spacet
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TEEMA TAVOITE TOIMENPIDEKOKONAISUUDET

Sosioekonomi-
sen rakenteen 
vahvistaminen

työpaikkoja maaseutu- 
alueelle rahoitusmahdollisuudet uudet ammatit

 sukupolvenvaihdokset sosiaalinen osallisuus uusien ihmisten aktivointi  
kylätoimintaan.

 tulonhankkimismahdolli-
suuksien kehittäminen

uudet yritystoiminnan 
muodot monimuotoinen toiminta

 asumistaso palvelut  viihtyisyys

 koulutus osaaminen tiedot ja taidot

Hyvinvointi harrastustoiminta  yhteisöllisyys  uudet taidot

 luonto ja ympäristö saavutettavuus sähköinen opastus

 hiljaisuus, rauha tunnistaminen tuotteistaminen

 kulttuuri ja historia teatteri- ja musiikkiryh-
mät, käsikirjoittajat 

osaamisen tukeminen, 
lisää harrastajia, tilaisuu-
det, markkinointi

 perinteet, tarinat  ikäkausityö  perinteen tallennus

 turvallisuus ja varautumi-
nen

kyläturvallisuustyö, 
poikkeustilanteet ja 
omatoiminen varautu-
minen

syrjäytymisen ehkäisy,  
toiminta kriisitilanteissa, 
vapaaehtoistyö

2 SOSIAALISET  innovaatiot kestävien ja laadukkaiden palvelujen ja kestävän toiminnan mah-
dollistamiseksi. Mm. sosiaalisten ja kulttuuripalvelujen varmistaminen. Sijoitukset tulevaisuuden 
taitoihin. Kaupunkien ja maaseudun yhteydet. Kestävä hyvinvointi: vältetään segregaatio ja eri-
arvoisuus ihmisten välillä, parannetaan maahanmuuttajien ja muiden uusien tulijoiden kotoutta-
mista, yhteisöä, elinoloja, kulttuuria, turvallisuutta. Tietämys, tieto – myös hiljainen tieto – kylistä 
toiminnassa. Monipalvelukeskukset, etäopiskelupisteet.
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Sosiaalinen 
pääoma luottamus turvallisuuden tunne usko tulevaisuuteen

 verkostot osallisuus
kylätoiminnan arvostuk-
sen ja vaikuttavuuden 
nostaminen.

 osaaminen, oppiminen kylätoiminnan roolin 
terävöittäminen.

kylätoimijoiden osaamisen 
vahvistaminen.

 elämänlaatu
merkityksellisyyden tun-
nistaminen ja vahvista-
minen

päätäntävalta oman elä-
män järjestämiseen, vai-
kuttamismahdollisuudet

 yhteisöllisyys ikäkausityö uusien ihmisten aktivointi 
kylätoimintaan

 kumppanuus tasa-arvoinen yhteistyö kylä- ja kuntarajojen ylit-
täminen

 kansalaisvaikuttaminen kaikki ikäluokat
Kunta ja kylä yhteistyössä: 
kumppanuus ja lähidemo-
kratia  

asukas- ja kylätoiminnan 
laajentaminen taajamiin ja 
keskuksiin

Yhdistystoimijoiden 
koulutus ja verkostoitu-
minen

kylätoiminnan ja palvelu-
tuottajien välisen työnjaon 
suunnittelu

kylätoiminnan monipuolis-
taminen.

kyläkohtaiset resurssi-
kartoitukset

kylä, yhdistykset ja yrityk-
set yhteistyössä: palvelu-
jen kehittäminen

kotouttaminen
maalle- ja maahan-
muuttajien  vastaanot-
taminen

kotikansainvälistyminen
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3 YMPÄRISTÖ innovaatiot resurssitehokkuuden parantamiseksi, paikallisten energiayhteisöjen 
luomiseksi, hiilijalanjäljen vähentämiseksi, biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä ym-
päristövarojen suojelemiseksi. Kunnan viranomaiset, yrityssektorin edustajat, paikalliset asuk-
kaat, tutkimuslaitokset ja asiantuntijat työskentelevät yhdessä kehittääkseen ja räätälöidäkseen 
uusia kustannustehokkaita ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi, etenkin kuljetuksen, asumisen 
ja ruuan yhteydessä. Vähähiiliset kylät: kiertotalous, kestävä ruoantuotanto ja paikallinen ruoka

TEEMA TAVOITE TOIMENPIDEKOKONAISUUDET

Maaseudun uu-
det arvoketjut uusiutuva energia uudet ansainta-  

mahdollisuudet  tuoteinnovaatiot

 biotalous kestävä kehitys tutkimus ja kehitystyö

 kiertotalous kulutuksen ja hiilijalan-
jäljen pienentäminen

uudet varainhankinta-  
mahdollisuudet

 ekomatkailu ympäristövarojen suo-
jelu vetovoimaiset kohteet

 vähähiiliset kylät paikalliset energiayh-
teisöt päästöjen vähentäminen

Kestävä pai-
kallisyhteisö  

Kylätoiminnan sosiaa-
lisen, taloudellisen ja 
ekologisen kestävyyden 
vahvistaminen.

Kylien palvelut vas-
taamaan asukkaiden 
tarpeita

yritystoiminnan ja pal-
veluiden kytkeminen 
osaksi kylän kehittä-
mistä.

sähköisten palvelujen 
lisääminen

Kyläsuunnitelmat ja pal-
velustrategiat,  yhteis-
työn tiivistäminen julki-
sen sektorin, kaupan ja 
yritysten välillä lähipal-
veluiden turvaamiseksi.

Turvallisuus osana kes-
tävyyttä ja vetovoimaa

kyläyhteisöjen turval-
lisuussuunnittelun ja 
omavaraisuuden ke-
hittäminen.

kyläkohtaiset turvalli-
suus- ja varautumis-
suunnitelmat, kotivara- 
ja 72h-koulutukset

Asuinympäristöjen kehit-
täminen ja kunnostami-
nen

kyläympäristön hoito 
osana kylätoimintaa.

.

vieraslajien torjunta, ym-
päristötalkoot



Älykkäät kylät – älykäs maaseutuEtelä-Pohjanmaa 17

kylien rakenteiden ja 
toimintatapojen kehittä-
minen kestävän elämän-
tavan mahdollistaviksi.

yhteistyötä ja kestä-
vyyttä vahvistavat 
investoinnit kokoon-
tumistiloihin ja niiden 
ympäristöön

energiansäästö

kustannustehokkuus

uusiokäyttö, kierrätys, 
tuunaus, lähiruoka, jät-
teiden lajittelu, hävikin 
pienentäminen

varainhankintaa jätema-
teriaalista

vesistöjen ja maiseman ti-
lan kartoitukset ja kunnos-
tukset

tempaukset ja hankkeet maanomistus, virkistys-
käyttö, monimuotoisuus

6. Tavoitteet ja vaikuttavuus
Vaikka toimenpidekokonaisuudet on ryhmitelty kolmen pääteeman mukaisesti, tulee tavoitteissa 
ja mittareissa tapahtumaan yhdentymistä – toimenpiteet palvelevat toisiaan ja edistävät koko-
naisvaltaista kehittymistä. Tähän on kirjattu päätavoitteita ja joitakin mittareita. 

Jokainen Leader-alue määrittelee omat tavoitteensa ryhmäkohtaisesti ja valitsee toimenpiteille 
parhaat mittarit. Määrällisinä tavoitteina ovat perinteiset hankkeiden, yritysten, kumppanuuksien 
ja osallistettujen lukumäärätiedot. Myös laadullisia mittareita asetetaan. Tämä edellyttää kunkin 
hankkeen alkutilanteen kartoitusta esimerkiksi kyselyjen ja tilastojen avulla ja vastaavasti vertai-
lutilannetta hankkeiden päättyessä. Laadullista palautetta kerätään säännöllisesti.

Tällä tavoin saadaan selville sekä toimenpiteiden suora vaikuttavuus että kerrannaisvaikutukset.

1 TALOUDELLISET TAVOITTEET 
Vahvistetaan maaseudun vetovoimaa, uusia asumisen ratkaisuja ja monipaikkaisuutta. 
Kehitetään maaseudun elinkeinoelämää perustuotannosta erikoistuotteisiin ja palveluihin. 
Kehitetään uusia ratkaisuja liikenteeseen, logistiikkaan ja palveluketjuihin.

2 SOSIAALISET TAVOITTEET 
Mahdollistetaan hyvä ja tasa-arvoinen elämä maaseudulla sekä kylissä että taajamissa. 
Ylläpidetään yhteisöllisyyttä sekä kolmannen ja neljännen sektorin osallisuutta. 
Innovoidaan uusia ratkaisuja, lisätään maaseutu-kaupunki-yhteistyötä. 
Parannetaan maahanmuuttajien ja muiden uusien tulijoiden kotouttamista.

3 YMPÄRISTÖVAIKUTTEISET TAVOITTEET JA MITTARIT  
Saatetaan kestävä kehitys osaksi jokapäiväisiä valintoja niin yhteisö- kuin yksilötasollakin. 
Tehdään laajamittaista yhteistyötä uusien kustannustehokkaiden ratkaisujen luomiseksi esim. 
energian tuottamisessa sekä päästöjen ja hävikin vähentämisessä. 
Edistetään omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja paikallista ruuantuotantoa.
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7. Toimintasuunnitelma
Älykkäät kylät - älykäs maaseutu -strategia vastaa alueen haasteisiin ja tarpeisiin rakentamalla 
paikallisia vahvuuksia ja voimavaroja. Suunnitelmien tavoitteena voi olla esimerkiksi: palvelujen 
saatavuuden parantaminen (eri aloilla, kuten terveys, koulutus tai liikenne), liiketoimintamahdol-
lisuuksien parantaminen ja työpaikkojen luominen, lyhyiden elintarvikeketjujen ja viljelykäytäntö-
jen kehittäminen, uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ja niiden käytön edistäminen, kier-
totalouden kehittäminen, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, ilmastonmuutokseen sopeu-
tuminen, ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, kulttuuriperinnön parempi 
hyödyntäminen, matkailun houkuttelevuuden lisääminen jne.

Digitaalisiin tekniikoihin kuuluvat esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikat, suurdatan hyödyntä-
minen tai esineiden internetin (IoT) käyttöön liittyvät innovaatiot. Ne toimivat vipuna, jonka avulla 
älykkäät kylät voivat tulla ketterämmiksi, hyödyntää paremmin resurssejaan ja parantaa maa-
seudun houkuttelevuutta ja maaseudun asukkaiden elämänlaatua.

Kumppanuus kulkee punaisena lankana myös toimenpiteiden toteuttamisessa. Tässä kuvassa yhteistyössä sydänpiirin Iskua Ete-
lä-Pohjanmaalle -hanke mukana Lakaniemi-Pokela-Pyhälahden Varautumalla valmiutta -illassa Vimpelissä.
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Strategian tavoitteita toteutetaan osana Leader-toimintaa. Kyläkohtaisiin investointeihin ja 
maakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan rahoitusta maaseutuohjelmasta tai muista mah-
dollisista rahoituslähteistä. Tärkeimpiä toimijoita ovat kylät ja aktiiviset ihmiset kylissä – hank-
keiden, kyläasiantuntijoiden ja Leader-ryhmien tehtävä on tukea kyliä. 

Maakunnallisesti tuotetaan tietoa kylien kehittämiseen liittyvistä teemoista. Teemoista johde-
taan toimenpiteet, jotka kirjataan vaikuttavuuspolun mukaisesti tuotekortteihin hyviksi käytän-
nöiksi vapaaseen jakoon.

Leader-ryhmien kyläasiantuntijat toimivat alueensa kylien viestinviejinä ja tukijoina. Konkreet-
tinen avustaminen kokousten, koulutusten ja tapahtumien suunnittelussa on tärkeä osa työtä. 
Kyläsuunnitelmien ja resurssikartoitusten tekemisen ohjaus on tärkeä osa tämän strategian to-
teuttamista. Kyläasiantuntijat toimivat linkkinä myös kylien ja kuntien välillä. 

Kentältä tunnistettavien tarpeiden mukaan käynnistetään kuntakohtaisia tai useamman kun-
nan yhteisiä kehittämishankkeita, joissa yhteistyötä voidaan syventää. Tavoitteena on kylien pal-
velujen konkreettinen uudelleen suunnittelu ja kehittäminen. Kyläkohtaiset hankkeet ovat tarpeen 
erityisesti investointien resurssoimiseksi.

Toimintatapa
Strategian käytännön toteutuksesta vastaavat Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät. Strategian to-
teuttamiseen haetaan rahoitusta maaseutuohjelmasta ja muista mahdollisista rahoituslähteistä. 

Kylät osallistuvat toteutukseen tuomalla esiin kehittämistarpeitaan, osallistumalla yhteisiin 
tilaisuuksiin ja toteuttamalla hankkeita sekä itsenäisesti että useampien kylien tai muiden toi-
mijoiden kanssa yhteistyössä. Kyläaktiivien talkootyöllä on myös suuri merkitys koko strategian 
toteutumiselle. 

Leader-ryhmät hankkeistavat kyläkehittämisen koordinoinnin ja palkkaavat seudullisia kylä-
asiantuntijoita, jotka vastaavat yhdessä toteutuksesta ja raportoinnista. 

Hankkeilla edistetään kylän tai kunnan tai seudun elinvoimaa hyvin konkreettisesti. Kylä tai 
kunta tai muu alueen toimija voi etsiä apua esim. oppilaitoksista tai tutkimuslaitoksista tai muusta 
asiantuntijaorganisaatiosta ja he yhdessä etsivät ratkaisuja haasteisiinsa ja rakentavat vastauk-
sia. Kumppanina voi toki olla myös toinen kylä tai kunta – missä päin Eurooppaa vain. 

Hankkeessa voidaan ratkaista jokin täsmähaaste tai siinä voidaan ratkaista useita haasteita, 
haaste kerrallaan. Hankkeessa on tarkoitus mahdollistaa rohkeatkin kokeilut ja jakaa niistä tietoa 
muille kylille ja kunnille, jotka tähän verkostoon mukaan lähtevät. Toisilta oppiminen ja kokemus-
ten jakaminen lisää panostusten tehokkuutta.

Hankkeiden kautta edistetään myöskin kylien kansainvälistymistä ja haetaan kumppanuuksia 
maailmalta. Maahanmuutto kyliin ja kotouttaminen edistävät kotikansainvälistymistä ja kasvat-
tavat asenteita entistä suvaitsevaisemmiksi.
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Resurssit
Strategian toteuttamiseen tarvitaan ennen kaikkea ihmisiä. Kylien aktiivisten toimijoiden vapaa-
ehtoinen työ on tämän strategian ydintä. Lisäksi tarvitaan kehittämisen tahtoa ja avointa mieltä 
kylien yhteistyökumppaneilta: virkamiehiltä, yrittäjiltä, kunnilta ja rahoittajilta.

Seudulliset kyläasiantuntijat ovat tärkeä tuki kylille. Etelä-Pohjanmaalla seudullisia asiamiehiä 
on ollut Kylille-hankkeissa neljä, yksi jokaisessa Leader-ryhmässä, ja määrä on hyvä säilyttää 
jatkossakin. Isonkyrön osalta tehdään yhteistyötä Yhyres-yhdistyksen kanssa. 

Vaihtelevalla rahoituksella hankkeiden hallinnoijat palkkaavat lisäksi henkilöitä, jotka ovat 
avustavat kyliä kehittämisen eri osa-alueilla (esim. valokuitu, jätevesikysymykset, yhteiskunnal-
linen yrittäjyys, sähköiset palvelut).  

Koska seudulliset kyläasiantuntijat ovat Leader-ryhmien henkilöstöä, yhteistyö Leader-toimin-
nan kanssa on sujuvaa, ja myös muita Leader-toimistojen resursseja ohjataan tarpeen mukaan 
kylien kehittämiseen.

Kylätasolla tarvitaan toimiva asukasyhdistys tai muu paikallisvastuuta kantava yhdistys. Useat 
toimenpiteet vaativat toteutuakseen myös talkootyötä, johon kylän on sitouduttava.

Hallinto ja seuranta
Strategia toteutuu teemojen mukaan toteutettavissa hankkeissa. Hankkeiden ohjausryhmät val-
vovat tavoitteiden toteutumista omalta osaltaan. 

Seudulliset kyläasiantuntijat ovat Leader-ryhmien palkkaamia ja toimivat osana Leader-toi-
mintaa.  He raportoivat toiminnasta ryhmien toiminnanjohtajille, rahoittajille ja ohjausryhmille 
kunkin edellyttämällä tavalla. 

Älykkäät kylät – älykäs maaseutu -strategian toteutuminen tulee tarkistaa vuosittain maa-
kunnan Leader-ryhmien yhteisessä palaverissa.
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1 Alajärvi keskusta
2 Hirsikangas
3 Hurme
4 Juurikaskytö
5 Mäntylä
6 Niittykumpu
7 Paavola
8 Palosuvanto
9 Seppälä
10 Sumula
11 Takala
12 Tuluutti
13 Alakylä
14 Halla-aho
15 Hoisko
16 Huosianmaa
17 Höykkylä 
(Haukkala)
18 Iiruu
19 Kaartunen
20 Koivumäki
21 Kortekylä
22 Koskenvarsi
23 Kuolema 
(Uusikylä)
24 Kurejoki
25 Levijoki
26 Luoma-aho
27 Menkijärvi
28 Myllykangas-
Sissala
29 Möksy
30 Paalijärvi
31 Pynttäri
32 Saukonkylä
33 Teerineva
34 Ylikylä
35 Lehtimäki kk
36 Jaakkola
37 Keskikylä
38 Kirkonkylä
39 Latojoki
40 Länsikylä
41 Peräkylä
42 Pohjois-Lehtimä-
en kylät
43 Rannakylä
44 Rantakangas
45 Saarimaa
46 Suokonmäen 
seudun kylät

47 Alavus keskusta
48 Asemanseutu
49 Rantatöysä
50 Sapsalampi
51 Sulkava
52 Sydänmaa
53 Töysä kk
54 Hakojärvi
55 Housunkylä
56 Jokivarsi
57 Kattelus
58 Kaukola-Vehka-
joki
59 Kontiainen
60 Kätkänjoki
61 Länsipuoli
62 Niinimaa
63 Pollari
64 Salonkylä
65 Seinäjärvi
66 Taipaleenkylä
67 Timanttimaa
68 Tohni
69 Tuuri
70 Vetämäjärvi
71 Ylipää

72 Evijärvi 
Kirkonkylä

Liite Etelä-Pohjanmaan kunnat ja kaupungit, kaupunginosat ja kylät  

73 Haapajärvenkylä
74 Ina
75 Jokikylä
76 Kerttua-Alapää
77 Kivijärvenkylä
78 Särkikylä

79 Ilmajoki 
keskusta
80 Ahonkylä
81 Huissi
82 Jouppila
83 Jäppi
84 Kiikerinkylä
85 Kirkonkylä
86 Koskenkorva
87 Könni
88 Luomankylä
89 Munakka
90 Nopankylä
91 Palo
92 Peltoniemi
93 Peräkylä
94 Peurala
95 Pojanluoma
96 Rengonkylä
97 Röyskölä
98 Saveenkylä
99 Seittunkylä
100 Tuomikylä
101 Ujaistenkylä
102 Varpahaiskylä

103Isojoki
keskusta
104 Heikkilä
105 Iivarinkylä
106 Kodesjärvi
107 Kortteenkylä
108 Kärjenkoski
109 Koppelonkylä
110 Lauhanmaa
111 Leppikylä
112 Möykky
113 Peurala
114 Polvenkylä
115 Sakara
116 Sarviluoma
117 Suojoki
118 Piikkilänkylä
119 Vanhakylä
120 Vesijärvi
121 Villamo
122 Viitakoski
123 Pettukylä

124 Isokyrö 
keskusta
125 Hevonkoksi
126 Ikola
127 Kuivila 
128 Kylkkälä
129 Laurola
130 Lehmäjoki
131 Naarajoki
132 Napua
133 Orismala
134 Orisberg
135 Palhojainen
136 Palonkylä
137 Ritaala
138 Tuurala
139 Ulvila
140 Yryselä
141 Valtaala 
142 Ventälä

143 Karijoki 
Kirkonkylä
144 Alakylä
145 Myrkky

146 Ohriluoma
147 Ylikylä

148 Kauhajoki 
keskusta
149 Aronkylä
150 Harjankylä
151 Hyyppä
152 Nummijärvi
153 Päntäne
154 Filppula
155 Heikkilänkylä
156 Hangaskylä
157 Ikkeläjärvi
158 Järvikylä
159 Kainasto
160 Kalkunmäki
161 Kauhajärvi
162 Keturinkylä
163 Kokonkylä
164 Korpikylä
165 Koskenkylä
166 Kuutinkylä
167 Käyränkylä
168 Luomankylä
169 Lustila
170 Marttilankylä
171 Muurahainen
172 Möykkykylä
173 Nirvankylä
174 Nummijärvi
175 Nummikoski
176 Pihkakylä
177 Piipari
178 Pukkila
179 Puskankylä
180 Ratikylä
181 Sahankylä
182 Savikylä
183 Turjankylä
184 Uuronkylä
185 Yrjänäiskylä
186 Äijönkylä

187 Kauhava 
Kirkonkylä
188 Lauttamus
189 Alakylä
190 Annala
191 Eteläranta
192 Hatunkylä
193 Hirvijoki
194 Hopiavuori
195 Huhmarkoski
196 Huhtamäki
197 Kantola
198 Karjanlahti
199 Kettula
200 Kleemola
201 Kosola
202 Lummukka
203 Matsomppi
204 Mäenpää
205 Mäki-Hannus
206 Orava
207 Pelkkikangas
208 Pelkola
209 Pernaa
210 Pukkila
211 Ruotsala
212 Renko
213 Sippola
214 Varpula
215 Varvas
216 Viinikka
217 Ylikylä
218 Alahärmä kk
219 Ekola
220 Hakola
221 Hanhila
222 Hanhimäki

223 Heikkilä
224 Hilli
225 Huhtamäki
226 Härmä
227 Kivihuhta
228 Katajamäki
229 Kojola-Köykkäri
230 Kuoppala
231 Lahdenkylä
232 Lehtimäki
233 Markkula
234 Mylläri
235 Ojala
236 Poromaa
237 Pelkkala
238 Perkiömäki
239 Pesola
240 Sorvisto
241 Vakkuri
242 Voltti
243 Vuoskoski
244 Yliviitala
245 Kortesjärven kk
246 Fräntilä
247 Isomäki
248 Kielinen
249 Purmojärvi
250 Rantala
251 Saarijärvi
252 Ylikylä
253 Manninen
254 Nuottimäki
255 Kukkola
256 Pellinen
257 Pirttinen
258 Iso-Pellinen
259 Lappinen
260 Laukkonen
261 Salonkylä
262 Ylikoski
263 Ylikylä
264 Porkholma
265 Tyynismaa
266 Ylihärmän kk
267 Haapoja
268 Keskikunta
269 Kosola
270 Pakka
271 Vesiluoma
272 Yliluoma
273 Kangas-Ikola
274 Ilomäki
275 Rannanjärvi
276 Salomaa
277 Taipale

278 Kuortane  
Kirkonkylä
279 Salmi
280 Ruona
281 Länsiranta
282 Kaaranka
283 Mäyry
284 Leppälä
285 Heikkilä
286 Löyä
287Sarvikkaankoski
288 Ylijoki
289 Luhtala-Kiven-
mäki

290 Kurikka 
keskusta
291 Jalasjärven kk
292 Ahonkylä
293 Alavalli
294 Hirvijärvi-Komsi
295 Ilvesjoki
296 Jokipii
297 Keskikylä
298 Koskue

299 Luopajärvi
300 Sikakylä
301 Taivalmaa
302 Ylivalli
303 Jurvan kk
304 Harjunkylä
305 Jyrynkylä
306 Järvenpää
307 Järvikylä
308 Kentta
309 Kesti
310 Koskimäki
311 Metsäkylä
312 Niemenkylä
313 Närvijoki
314 Rannankylä
315 Sarvijoki
316 Tainuskylä
317 Tupenkylä
318 Hakuni
319 Juonenkylä
320 Kakkuri
321 Kamppi
322 Korvenkylä
323 Kurikankylä
324 Laulaja
325 Levi
326 Lohiluoma
327 Luomainkylä
328 Luopa
329 Lusankylä
330 Mieto
331 Myllykylä
332 Oppaanmäki
333 Panttila
334 Pitkämönkylä
335 Polvenkylä
336 Saarenkylä
337 Salonkylä
338 Syväojankylä
339 Säntti
340 Tuiskula
341 Varpahaiskylä
342 Viitala

343 Lappajärvi 
Kirkonkylä
344 Itäkylä
345 Karvala
346 Kuoppala
347 Kärnä
348 Karhusaari
349 Luomala
350 Lamminkylä
351 Länsiranta
352 Söyrinki
353 Savonkylä
354 Purola
355 Övermark
356 Tarvola
357 Ylipää

358 Lapua 
keskusta
359 Alahella
360 Alanurmo
361 Haapakoski
362 Hellanmaa
363 Hirvijoki
364 Honkimäki
365 Hyyppä
366 Härsilä
367 Karhunmäki-
Prepula
368 Kauhajärvi
369 Kaunissaari
370 Kiviristi
371 Koskikylä
372 Lakaluoma
373 Liuhtari
374 Länsikylä

375 Mustamaa
376 Myllykylä
377 Männikkö
378 Ojutkangas
379 Paavola
380 Pouttu
381 Raamattu
382 Rautakorpi
383 Ritakallio
384 Ritamäki
385 Ruha
386 Saarenkangas
387 Siirilä
388 Tamppari
389 Teora
390 Tiistenjoki
391 Toijanniemi
392 Vällilä
393 Ylikylä

394 Seinäjoki 
keskusta
395 Ylistaron kk
396 Alapää
397 Asemanseutu
398 Kainasto
399 Teräsmäki
400 Kylänpää
401 Hankikoski
402 Untamala
403 Halkosaari
404 Kiikku
405 Kitinoja
406 Niemistönmaa
407 Alakylä
408 Huhtala
409 Jouppi
410 Jouppila
411 Kultavuori
412 Pouttula
413 Pruukinranta
414 Hallila
415 Kitikka
416 Länsi-Kivistö
417 Marttila
418 Pohja
419 Puukapernaumi
420 Rengastie
421 Uppa
422 Kasperi
423 Hallilanvuori
424 Itä-Kivistö
425 Östermyra
426 Kärki
427 Pajuluoma
428 Simuna
429 Soukkajoki
430 Törnävä
431 Honkakylä
432 Lehtimäenkylä
433 Riskunamäki
434 Viitala
435 Ämmälänkylä
436 Peräseinäjo-
en kk
437 Haapaluoma
438 Luomankylä
439 Kihniänkylä
440 Siltala-
Juupakylä
441 Nurmon kk
442 Koliini
443 Nurmonjoki-
laakso
444 Teppo
445 Ruuhikoski
446 Huumo
447 Veneskoski
448 Hyllykallio
449 Kapernaumi
450 Kertunlaakso

451 Roves
452 Tanelinranta
453 Kuoras
454 Koura
455 Viitalankylä
456 Ylijoki

457 Soini 
Kirkonkylä
458 Hautakylä
459 Mäkelänkylä
460 Jokivarsi
461 Keisala
462 Kukonkylä
463 Kuninkaanjoki
464 Laasala
465 Parviaisenkylä
466 Sauru
467 Kolu
468 Ulvonkylä
469 Vehu
470 Vuorenmaa

471 Teuva 
Kirkonkylä
472 Horonkylä
473 Kauppila
474 Korvenkylä
475 Komsi
476 Luovankylä 
(Parra)
477 Norinkylä
478 Perälä
479 Riippi
480 Salonpää
481 Äystö

482 Vimpeli 
Kirkonkylä
483 Hallapuro
484 Huopana
485 Koskela
486 Lakaniemi-Po-
kela-Pyhälahti
487 Rantakylä
488 Sääksjärvi
489 Viitaniemi
490 Vinni

491Ähtäri 
Hankola
492 Törö
493 Villelä
494 Riihimäki
495 Leppävuori
496 Pellonpää
497 Pöyhönen
498 Tapio
499 Ostola
500 Ouluvesi
501 Alastaipale
502 Hankavesi
503 Inha
504 Itä-Ähtäri
505 Kivijärvi
506 Kukkeenkylä
507 Liesjärvi
508 Myllymäki
509 Mäkikylä
510 Niemisvesi
511 Nuoramo
512 Peränne
513 Rämälä
514 Vehu
515 Vääräkoski
516 Ruha
517 Ähtärinranta



Leader Liiveri
Ilmajoki
Jalasjärvi
Seinäjoki

Leader Yhyres
Isokyrö

Leader Kuudestaan
Alavus
Kuortane
Soini 
Ähtäri

Leader Suupohja
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Kurikka
Teuva

Leader Aisapari
Alajärvi
Evijärvi
Kauhava
Lappajärvi
Lapua
Vimpeli

Kylille


