
Älykästä kylien kehittämistä 
 

Komission selvitys kylien kehittämisestä (Smart Rural 21) -hanke on kaksi ja puoli vuotta Euroopan 
komission tukema hanke. Tavoitteena on kartoittaa kylien toimintatapoja strategiatyössä sekä 
strategioiden toteuttamisessa koko EU:ssa. Suomesta kylätoimijana on Raudanmaan kylä. Mukaan on tullut 
myös muita kyliä Euroopasta.  

Lisätietoa kylistä, kansallisista toimista, käytännöistä ja työkalupakista: https://www.smartrural21.eu/ 

Kehittämisprosessin eri vaiheista (kuva alla) kerätään tietoa työkalupakkiin, toimivia käytäntöjä 
analysoidaan komission tulevan ohjelmatyön tueksi. Voitte käydä sivuilla tutustumassa esimerkkeihin, 
joista voi olla hyötyä omassa strategiatyössänne. Hanke alkoi joulukuussa 2019 ja päättyy kesäkuussa 2022. 
Smart Rural 21 -hanketta koordinoi E40 Group yhteistyössä viiden erikoistuneen kumppanin kanssa. 

 

 

Raudanmaan kylä on kaupunginläheistä maaseutua, jossa palvelut katoavat ja koulu lopetettu. Aktiiviset 
kyläläiset ovat ottaneet vastuun vesihuollosta, viemärijärjestelmästä ja valokuituverkosta. Koulun paikalle 
on rakentumassa monipalveluun perustuva kylän kokoontumispaikka. Talon tarkoituksena on tarjota 
toimintaa ja palveluja niin asukkaille kuin vierailijoille. Laaja asukkaita osallistava prosessi, 
kyläsuunnitelman laatiminen, sitkeät kuntaneuvottelut sekä talon toiminnan kehittämisestä tehty 
liiketoimintasuunnitelma johtivat toivottuun tulokseen. 
 
Suunnitelma monipalvelutalosta on toteutumassa pitkäjänteisen työn tuloksena, jossa vaadittiin tahtoa, 
talkoohenkeä, rahoitusta, kestävyyttä, verkostoitumista ja yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. 
Tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea e-palvelut voivat tuoda kylille ja kuinka kylät ottavat muuttuvat trendit 
haltuun omassa asuinympäristössään  
 
http://www.raudanmaa.com/   

https://www.smartrural21.eu/
http://www.raudanmaa.com/


https://www.facebook.com/raudanmaakangasalla/ 
 
 
Raudanmaa on esimerkki muiden joukossa, jossa kylät omatoimisesti kantavat vastuun omasta 
hyvinvoinnistaan ja tulevaisuudestaan. Toisella laidalla ovat pormestarijohtoiset kylät Euroopassa, jossa 
vastuita ja rahoitusta on delegoitu alas määritellyillä toimialoilla. Väliin mahtuu kylien ”kuulemista”, 
osallistavaa budjettia, kylien yhteistyötä, sopimuksellisia malleja ja kumppanuusmalleja. Oli toimintatapa 
mikä hyvänsä, selkeä tavoite, yhteinen tahtotila kehittämiseen osallistuvilla toimijoilla ja siihen ympärille 
luodot tukipalvelut ja muodot tukevat kyliemme kehittämistä. 
Suomessa toiminnassa on mukana maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuverkosto ja Suomen kylät. 
Älykkäillä kylillä on oma Facebook ryhmä, joka löytyy täältä:  
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/alykkaat-kylat 
https://www.facebook.com/%C3%84lyk%C3%A4s-kyl%C3%A4-1312004895618992/ 
 
Euroopan maaseutuverkostossa (ENRD) älykkäät kylät ovat tärkeä teema. Aiheen ympärille on luotu 
työryhmä ja portaali ja siitä on tehty paljon julkaisuja. 
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en 
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