
Tervetuloa!



Avaussanat 



Ohjelma
13.00 Avaussanat / Pohjois-Savon Kylät ry, puheenjohtaja Auvo Hirvonen 
13.05 Vaikuttavaa kylätoimintaa Pohjois-Savossa / Pohjois-Savon Kylät ry,           

kyläasiamies Merja Kaija 
Käytännön ohjeistus 

13.20 Harvaanasutun maaseudun verkoston tavoitteita tulevaisuuden 
kylätoiminnan näkökulmasta / erityisasiantuntija Tarja Lukkari
Aikaa kysymyksille

13.50 Tauko

14.00 Paneeli
15.00 Yleisökysymykset 

15.30 Yhteenveto ja nostoja tilaisuuden annista / Marko Kilpi                               
15.45 Kylätoiminnan näkökulma päivän antiin / Merja Kaija                                 
16.00 Tilaisuuden päätös, hyvää kotimatkaa.



Jos haluat tehdä tilaisuudesta julkaisuja sosiaaliseen mediaan,
käytä seuraavia tunnisteita

#kylienparhaaksi
@pskylat (Instagram) 
@PSKylat (Twitter) ja 
@pohjoissavonkylat (Facebook)



Vaikuttavaa kylätoimintaa 
Pohjois-Savossa













Valtakunnallisesti 
kylätoimintaa

Suomen Kylät ry on kattojärjestö, 
jonka alla on 19 maakunnallista kyläyhdistystä.

Ruohonjuuritasolla yli 4000 kylää, jotka 
tavoitetaan maakunnallisten 

kyläyhdistysten kautta.

www.suomenkylat.fi





Harvaan asutun maaseudun verkoston

tavoitteita tulevaisuuden 

kylätoiminnan näkökulmasta

Kylät kyseessä, pääomaa päätöksentekoon 

–tilaisuus 19.9.2020

Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, 

Harvaan asutun maaseudun verkosto, 

www.maaseutupolitiikka.fi



TULEVAISUUDEN KYLÄTOIMINTA

❖ Kestävä kehitys

❖ Digitaalisuus

❖ Älykäs kylä

❖ Monikulttuurisuus

❖ Kasvavat vastuut ja selkeä yhteiskunnallinen 
tavoite

• Maankäyttö

• Tiet, tietoliikenne

• Palvelut, asukkaiden hyvinvointi

• Ympäristö 

❖ Kylä = paikallinen yhteisö 

❖ Viestintä

❖ Kylähenki

❖ Kylätalot

❖ Kylätapahtumat

❖ Kyläkoulut

❖ Kylän imago

❖ Kyläkauppa



MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ELI MANE?

MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin asioihin. Tärkeitä käsiteltäviä 
aiheita ovat mm. maaseudun arjen palvelut ja niiden saavutettavuus, digitalisaatio ja tietoliikenneinfra, 
kestävä kehitys sekä työ ja yrittäjyys.

• Puheenjohtaja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

• Varapuheenjohtaja elinkeinoministeri Mika Lintilä

• 35 jäsentä kylistä valtionhallintoon 

Verkostot, yhteistyö, paikkaperustaisuus, vaikuttaminen, poikkihallinnollisuus, monipaikkaisuus, 
maaseutuvaikutusten arviointi, elinkeinot, palvelut, infrastruktuuri, lähidemokratia, kestävä kehitys, 
harvaan asuttu maaseutu



MANEN VERKOSTOT

Maaseutupolitiikan temaattiset verkostot – ajankohtaisen tiedon ja muutostuen välittäjät:

❖ Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA)

❖ Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE)

❖ Elinvoimainen toimintaympäristö -verkosto (INFRA)

❖ Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE)

❖ Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET)

Nykyiset verkostot toimivat 31.1.2021 saakka.



HARVAAN ASUTTU MAASEUTU ON HYVÄ YRITTÄMISEN JA 

ASUMISEN PAIKKA

Toiminta perustuu: Aloite ja mukana 
työryhmässä:

HAMA-verkosto nostaa harvaan asuttujen alueiden erityispiirteitä 
esiin kansallisessa ja kansainvälisessä politiikassa, päätöksenteossa 
ja ohjelmissa.



HAMA-VERKOSTON TOIMINTA

Tiedon hankinta, jalostaminen, levittäminen

Selvitykset, tutkimukset

Seminaarit, webinaarit, live-TV

Verkostoituminen

Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 
kirjoittaminen kestävän kehityksen 
näkökulmasta

HAMA-peli:

18

Asiantuntijaryhmä

Päätöksen tekoon vaikuttaminen:

– Lausunnot, kannanotot,

– Työryhmät: mm. HarvaTurva, Kuljetustuki, 
Kyläkauppa, Älykäskylä

– Julkisuus: esim. Eduskuntavaaliteemat

– Aloitteet: mm. Harvaan asuttujen alueiden 
parlamentaarisen työryhmän perustaminen

– Kansanedustajien puurobaari

– Maaseutuvaikutusten arviointi



HARVAAN ASUTTU MAASEUTU

Mitä tilastot kertovat:

• Väki vähenee ja vanhenee

• Nuoret lähtevät pois

• Palvelut keskittyvät

• Asuntojen hinnat laskevat

• ………..

HAMA-verkosto haluaa nostaa 
alueen vahvuudet ja 
mahdollisuudet esiin ja olla 
vaikuttamassa tulevaisuuteen

Lähde: Tuomas Kuhmosen esitys



Luonto- ja raaka-
ainevaroja 

hyödynnetään 
ekologisesti 
kestävästi

Julkiset palvelut 
saadaan uusien 
palvelumuoto-

jen ja kump-
panuuden kautta

Kunnossa oleva 
infrastruktuuri 

mahdollistaa 
asumisen ja 
yrittämisen

Uudistuvaa, 
innovatiivista ja 

verkottunutta 
yritystoimintaa

HAMA-STRATEGIA – HAJAUTUNUT BIOTALOUS – ELINVOIMAISTEN 

YHTEISÖJEN PERUSTA

Keskeiset toimenpiteet



KESKEISIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET

Brändätään harvaan asuttu maaseutu

Otetaan käyttöön maaseutu-vaikutusten arviointi 
menetelmä

Maaseudun perusinfrastruktuuri oltava kunnossa 
(tiet, laajakaista)

Digitaalisia palveluja kehitetään asukaslähtöisesti

Vahvistetaan osaamista  hama-alueella

Turvataan koulutuspalveluiden saavutettavuus ja 
lisätään saatavuutta



ELINIKÄINEN OPPIMINEN

Harvaan asuttujen alueiden 
parlamentaarinen työryhmä:

Alueelliset oppimiskeskukset

Kuntarajaa tulee hälventää alakoulujen osalta.

Koulumatkat

Lukiolle ei tule asettaa minimioppilasrajaa. 
Pienten lukioiden lisä on säilytettävä.

Korkeakouluopetuksen saavutettavuus on 
varmistettava koko maassa. 

Huomioitu hallitusohjelmassa.

HAMA-verkosto:

HAMA-strategia, 

mukana koko MANEn sihteeristön 
lausunnoissa

Nostettu esille eri yhteyksissä

Jaettu tietoa, autettu kyliä



HAMA-parlamentaarinen työryhmä -
kylätoiminta

 Infrastruktuuri: tiestö, 

tietoverkot, rajoitettu ajo-

oikeus, posti

 Kilpailukykytekijät: 
hankinnat, yhteiskunnallinen 

yritys, järjestöjen 

työllistämismahdollisuudet

 Luonto ja raaka-ainevarat:

biokaasu, kansallispuistot, 

erämatkailu, paikallisten 

metsästysoikeus, 

puunjatkojalostus

 Palvelut: poliisi, 

oppimiskeskukset, 

monipalvelukeskus, liikkuvat 

palvelut, koulumatkat, 

lukioverkko

Monipaikkaisuus ja 

paikkariippumaton työ

 Perustuslaillinen 

ennakkoarviointi: 
verohuojennus, 

opintolainan anteeksianto, 

työnantajamaksujen 

anteeksianto, syrjäseutulisä, 

sähkövero.



Tulevaisuudessa

 Asetetaan hama-
parlamentaarinen työryhmä
lähiaikoina, mm.

seuraa toimenpiteiden
toteutumista, 

koordinoi kokeiluhankkeita ja 
seuraa niiden vaikuttavuutta.

 Kokeiluhankkeisiin ja selvityksiin
varattu 4 m€

 Palkattu MMM:öön
erityisasiantuntija yo. tehtäviä
hoitamaan

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

1.11.2017-30.9.2019



TULOSSA
Korona epidemian jälkihoito

Miten hoidetaan haittavaikutukset?

Miten hyödynnetään?

Maaseutuvaikutusten arviointi

Rahoitus
Maaseutuohjelma, Leader, STEA 
jne

Maaseutupoliittinen kokonais-
ohjelma 2021-2027

Smart shrinking

Hama-parlamentaarinen 
työryhmä

Kyläkauppatuki

mukana kyläkauppatyöryhmässä

Kokeiluvaihessa 1 M€ hama-
alueen kyläkaupoille

Tulossa 2 M€ kaikille 
kyläkaupoille

Suomen älykkäin kyläkilpailu

Liittyy EU:n smart villages 
toimintaan

Mukaan lähti 33 kylää

Voittaja julkistetaan 28.10.2020

HAMA-mittarit



HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2017-2020

Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti

https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/mahdollisuuksien-maaseutu-maaseutupoliittinen-kokonaisohjelma-2017-2020
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79506
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-012-0




Yleisökysymykset



Tauko
Jatkamme salissa ja etänä 

klo 14.00

WC tilat löytyvät alakerrasta.



Panelistit



Miten kylätoiminta 

näkyy päätöksenteossa?

Miten saisimme kylätoiminnalle

enemmän painoarvoa 

päätöksentekovaiheessa?



Kommentaattorit:



Paneelin teemat:

1. Kylätoimintaa ja maaseutua tukeva 
rahoitus 

2. Elinvoimaiset ja tehokkaasti 
toimivat kylät tulevaisuudessa

3. Kylätason toiminta ja turvallisuus 



1. Kylätoimintaa ja maaseutua tukeva 
rahoitus.



2. Elinvoimaiset ja tehokkaasti 
toimivat kylät tulevaisuudessa.



3. Kylätason toiminta ja turvallisuus.



Yleisökysymykset



Kysymyksiä osallistujilta
Etänä osallistuvat voitte esittää kysymyksiä kirjoittamalla ne 
chattikenttään. Voitte myös mainita sen henkilön nimen, 
keneltä erityisesti vastausta toivotte.

Maakuntasalissa olijat voitte pyytää puheenvuoron 
viittaamalla, ja mikrofoni tuodaan eteenne korona-ajan 
ohjeiden mukaisesti. 

Kaikkien kysymysten kannattaa olla napakoita, jotta 
mahdollisimman moni voi niitä esittää.



Koontia paneelista ja päivästä



Kiitos

#kylienparhaaksi

Lataamme tallenteen Pohjois-Savon Kylät ry:n 
Youtube-kanavalle. Kaikille osallistujille laitetaan 
tieto tallenteesta, kun se on julkaistu.


