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Esityksen kulku

 Iso kuva
 Älykäs kylä
 Hankkeina ja vinkkeinä
 Omat kulmat, oma alue
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Käsitteistä
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• Älykäs = smart > teknologia, digi, uudenlainen (tulevaisuus)ajattelu

• Digitaalisuus: käyttäytymistä ja toimintatapoja muuttava globaali ilmiö, jota teknologinen kehitys vauhdittaa ja tukee >
toimintamallien ja palveluiden uudelleen jäsentämisestä > lupa, syytä ja tavoitteellista odottaa toiminnan tehostumista, 
tuottavuushyötyjä sekä käytössä olevien resurssien uudelleenkohdentamista ja -kohdentumista ≠ imagopesu

• Ekosysteemi: verkostoihin verrattuna ekosysteemeissä tekemisen nähdään olevan spontaanimpaa, toimijoiden 
keskinäiseen luottamukseen ja tekemisen intoon perustuvaa toimintaa > kumppanuus

• Alue-ekosysteemi: esim. keskinäisissä kytköksissä olevaa kuntien, kaupunkien ja maaseutujen kokonaisuutta > seutu, 
maakunta

• Älykäs alue = smart region > smart specialization, eli EU komission älykkään erikoistumisen tavoitteiden edistäminen, joka 
Pohjoismaissa on maakuntien vastuulla > maakunta = älykäs alue(-ekosysteemi) 

• Älykäs alue-ekosysteemi: esim. maakunta > älykkäiden kaupunkien ja älykkäiden maaseutujen kokonaisuus (vrt. Helsinki-
Uusimaa: ”Smart city + smart countryside = smart region”); tai kaupunki > useampi älykäs lähiö (smart suburb), älykäs 
kaupunginosa (smart neighbourhood) ja älykäs kylä (smart village) > kunta = älykäs alue(-ekosysteemi).

• Älykäs yhteisö = smart community: yhteinen tavoite voi olla kaupunginosan kokoinen tai maakuntia kattava (jo 1990-l. 
todettua…)



ISO KUVA
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Dia poimittu Näkymiä maaseudun horisontissa –webin esityksestä, 26.4.2021

Lähtökohtaisesti…

desira2020.eu



Älykkään kylän ja maaseudun ajurit
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Megatrendien haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaaminen
 Ilmasto, energia, bio, kierto, matkailu, työn, työmarkkinoiden ja työn 

maantieteen murros
Teknologian murros
 digitaalisuus, esineiden internet, itseohjautuvat ajoneuvot, 

pilvipalvelut, digiosallisuus, teköäly, alustat, tulevaisuuden opetus, 
huomisen terveyspalvelut, hajautetut energiaratkaisut jne.

Paikkaperustaisuus ja perinteiset huolet
 Palvelut, luonto, elinvoimaisuus, ruoka…

TARVITAAN
Yhteistyötä, kumppanuuksia, verkostoja
 Yhteisöt, toimijat, aluetasot, kokonaiskuva
Suunnitelmallisuutta, resursointia, kokeiluja
 Strategia- ja ohjelmataso, rahoitus, tuki, koulutus, kokeilut

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.



”Smart -perhe”
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• Älykäs kylä ja maaseutu liittyvät 
aluekehittämisen isossa kuvassa 
siihen, mitä ”smart-perhe” on jo 
edistänyt aluehierarkian eri tasoilla ja 
eri konseptein

• Konseptien keskinäiset suhteet ja 
asemoituminen aluehierarkiaan 
hämärtyvät helposti. Tyypillisesti 
konseptit eivät kohtaa toisiaan, vaan 
älykkäästä erikoistumisesta (smart
specialisation) puhutaan 
aluepolitiikan yhteydessä, älykkäästä 
kaupungista (smart city) 
kaupunkipolitiikassa ja älykkäästä 
kylästä ja maaseudusta (smart village, 
smart countyside) 
maaseutupolitiikassa.

Tantarimäki, Sami (2020). Älykkäistä kylistä älykkäisiin suurkaupunkeihin: Pienet ja keskikokoiset kaupungit älykkään alueen rakentajina Terra 132 (2).
Politiikkasuositukset: https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/politiikkasuositus-smart-lapileikkaava-aluekehittamisen-kysymys 



Digi/smart on läpileikkaava ja yhdistävä 
aluekehittämisen kysymys
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• Olennaista on ymmärtää, että ratkaisuja ei
tarvitse tehdä yksin ja pistemäisesti, vaan niitä
voidaan toteuttaa myös yhdessä ja alueellisesti

• Älykkyys ja digitalisaatio käsitteinä ja käytäntöinä 
tarjoavat yhteisen kielen ja toimintatavat, joilla 
voidaan toteuttaa digiyhteiskuntaa paikasta 
riippumatta 

• Samankaltaisiin arjen tarpeisiin ja tavoitteisiin 
vastaaminen osoittaa, että kyse on yhdistävästä 
aluekehittämisen kysymyksestä 

• Olemassa oleviin, aluetasot läpäiseviin 
painopisteisiin kiinnittymällä voidaan kytkeytyä 
vahvemmin valmiisiin yhteistyöverkostoihin

• Samalla voidaan tukea ominaisuuksia, teemoja 
tai tavoitteita, joita paikallisesti pidetään 
vahvuutena 

• Aluekehittämisen vaikuttavuus on luonnollisesti 
sitä suurempaa, mitä paremmin pystytään 
näkemään älykkäät konseptit toisiaan 
täydentävinä ja yhteistä etua tuottavina 



Yhdessä tekemisen merkitys
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• …on siinä, että voidaan löytää 
kauaskantoisempia, kestävämpiä, 
muutosjoustavampia ja 
resurssiviisaampia kokonaisuuksia 
älykkäälle tulevaisuudelle myös kylillä ja 
maaseuduilla

• Tällä palvellaan asumisen arkea ja 
elinkeinoelämän tarpeita, tuotetaan 
taloushyötyjä, vastataan ilmasto-
kysymyksiin sekä hidastetaan alueellista 
eriytymistä

• Mahdollistetaan proaktiivisuus
• Yksinkertaisesti: Edistetään hyvää elämää!



ÄLYKÄS KYLÄ

10



Älykäs kylä -aloite
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• EU:n toimet älykkäille kylille on Euroopan parlamentin ja komission huhtikuussa 
2017 käynnistämä aloite, jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja halutaan 
huomioida digitalisaatiota edistävien investointien, saavutettavuuden ja osaamisen 
tukeminen. Smart village on kuitenkin globaali konsepti ja käsite.

• Aloitteessa kannustetaan löytämään aivan uusia ja keskenään risteäviä polkuja 
maaseudun kehittämisen, aluekehityksen, tutkimuksen, liikenteen, energian ja 
digitaalisen politiikan sekä eri rahastojen aloilla.

• Digitalisaatio on myös älykkäiden kylien kehittämisessä tärkeässä asemassa – vaikkei 
kyse olekaan pelkästään siitä. Kaikki älykkäät ratkaisut rakentavat kylän tulevaisuutta 
- olivat ne sitten sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristöön liittyviä. Älykäs 
sopeutuminen tuo omat mahdollisuutensa.

• ENRD eli EU:n maaseutuverkoston Smart Villages -työryhmä kokosi ja jakoi tietoa vuosina 2018-2020 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-
thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en

• Smart Rural21 verkosto kokoaa kyliä yhteen ja jakaa hyviä käytäntöjä ja osaamista https://www.smartrural21.eu/



Globaali 
konsepti
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https://arxiv.org/pdf/2106.03750.pdf, 2021



Älykäs 
sopeutuminen
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• Älykäs sopeutuminen on uudenlainen 
lähestymistapa, jossa keskeistä on tunnistaa 
alueiden ja kuntien kehittämisen ja 
uusiutumisen mahdollisuudet. 

• Sen tarkoituksena on kehittää uudenlaisia 
strategioita, suunnitelmia ja politiikkatoimia 
varauduttaessa väestön vähenemiseen ja siitä 
aiheutuvien muutosten hallintaan. 

• Kasvun ohella ja jopa sen sijaan älykkäässä 
sopeutumisessa huomio halutaan kiinnittää 
palvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen sekä 
elämänlaatuun.

Suomalaisessa keskustelussa on esitetty muun muassa 
seuraavia älykkään sopeutumisen keinoja:
 palvelujen kehittäminen, palveluverkon sopeuttaminen 

vähentyneeseen väestöön sekä palvelurakenteen 
uudistaminen

 koulutuksen ja osaamisen lisääminen ja monipuolistaminen
 elinvoimapolitiikan kehittäminen ja innovaatiotoiminnan 

edistäminen
 digitalisaation hyödyntäminen
 monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden 

edistäminen
 toimintojen uudistaminen kokeilujen avulla
 seudullisen ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen kunnan 

eri hallinnonaloilla
 supistumisen huomioiminen kaavoituksen prosesseissa
 keskustaajamien tiivistäminen, täydentäminen ja 

eheyttäminen
 kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisen elämäntavan 

edistäminen
 uudet asumisen ratkaisut ja asuin- ja elinympäristöjen 

viihtyvyyden parantaminen
 rakennusten käytön monipuolistaminen, käyttötarkoitusten 

muutos ja purkaminen
 osallisuuden ja osallistamisen kehittäminen sekä asukkaiden 

tarpeiden huomioiminen
 alueen mielikuvan parantaminen.

Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa (ÄLY) –tutkimus, UEF Spatia.
Policy Brief: Mitä on älykäs sopeutuminen?



Mikä ihmeen älykäs kylä?
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• Älykäs kylä käsitteenä on jatkumoa keskustelulle, jota älykkään kaupungin osalta jo käydään. 
Keskusteluun, jossa innovatiiviset ratkaisut ja digitaalisuus ovat arkipäivää. 
 ”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. 
 joka hakee paikkaperustaisia kehittämisratkaisuja 2000-luvun menetelmin ja näkökulmin: 

omien vahvuuksien pohjalta, digitalisaation, innovaatioiden, kumppanuuksien ja tiedon 
tarjoamin työkaluin. 

 Jolla on kyky määritellä itsensä uudestaan ja uudestaan.



Mikä ihmeen älykäs kylä?
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• Älykäs kylä konseptina katsoo pidemmälle tulevaisuuteen 
ja on kehittyvä prosessi enemmän kuin yksittäinen ratkaisu. 

• Älykäs kylä ajattelee omaa kylää laajemmin. Se näkee 
itsensä osana ympäröivää (maaseutu)aluetta ja kuntaa, ja 
tarjoaa toiminnallaan aloitteita laajemman yhteisön 
kehittämisen tueksi.

• Älykkäät kylät ratkaisuineen rakentavat älykästä 
maaseutua ja älykästä aluetta.

• Älykäs kylä -keskustelua tarvitaan, jotta kokonaiskuva 
hahmottuu ja ymmärretään mitä milläkin maaseudulla on 
tarpeen tavoitella. 



Tietoa, tehtyä, koottua
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6.4.2022Esityksen nimi17

Euroopan 
maaseutuverkoston 
Älykkäät kylät -työ



Smarta landsbygder -työryhmä 
& Suomen Smart Village -
työnyrkki
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Kehittämisen keskiössä on ihminen, joten…
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Ihmiset pitävät kekseliäästä maaseudusta […] ja älykäs maaseutu keksii keinot pitää ihmisistä […]. 

Kuvat: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/alykkaat-kylat & S. Tantarimäki
Koko dia: MUAFoorumin esityksestä 27.11.2020.



HANKKEINA &
VINKKEINÄ
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CAP hankkeina 
2021-2027
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Älykäs kylä -
yhteistyöhanke

Älykäs maaseutu -
teemahanke / 
sateenvarjohanke / 
aktivointihanke / 
koordinointihanke

Lähde: Suomen suunnitelmaa on koottu 
ENRD:n julkaisuun: 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/
enrd_publications/smart-villages-briefs-
finland_future_cap_strategic_plans.pdf



Monipalvelupisteet, yhteistyöskentelytilat, yhteiskäyttö(tilat), 
rakennusten uusi elämä

22https://www.srv.fi/stories/taloyhtioon-yhteinen-auto-porakone-ja-vierashuone-yhteiskaytto-on-tulevaisuuden-trendi/, https://www.teknologiakiinteistot.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/tyokalukontti
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Raudanmaa, 
Kangasala 
 ex-koulu 

Kuloharju, Posio 
 ex-koulu 
 kylätalo & 

kyläkauppa
 ex-kyläkauppa Aura, keskus > ex-kauppa
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Luopioinen, Pälkäne
seurakuntatalo

Vuolijoki, Kajaani
ex-pankki

Taalintehdas, Kemiönsaari
kerrostalo

HUB Kukkiatalo vuoteen 2021



Yhteistyöskentelytilat, innovaatiohubit, etätyötilaverkostot
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https://s3platform.jrc.ec.europa.e
u/digital-innovation-hubs-toolEtätyötilat.fi kokoaa tila 

Suomessa liikkuville työläisille, 
yrittäjille ja opiskelijoille

COWOCAT 
RURAL 
Promoting a 
network of co-
working spaces 
in rural Catalonia 
and raise 
awareness of 
their benefits.
Cowocat.cat



Luopioisten pientalot & Vuolijoen innovaatioleiri
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Älykylä -tuote & Energiatehokas ja vähäpäästöinen digikylä
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www.smartvillagebuilders.com/



Unga smarta byar / ungasmartabyar.se / smartabyar.se
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Itsepalvelukaupat

29

MT 31.5.2019

Korttelikauppa.fi

laarilahiruokapiste.fi



Liikenne ja liikkuminen
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Matkailu 
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https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1363/1422 https://www.eurogeography.eu/projects/smart-village/



Energia
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https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart_villages-capacity_tools-renewable_energy_communities-v08.pdf



Osallisuus, yhteisöllisyys

33

https://repository.corp.at/546/, 2019
https://www.haloomaaseutu.fi/vakka-suomen-mobiililuotsi-auttaa-
kotoutumaan-ja-kotiutumaan/

Eli käytössä, kokeiltuna, mahdollisuuksina: yhteissuunnittelua, e-osallisuutta, whatsup-rinkejä, 
facebook-sivuja, -yhteisöjä ja -”virtuaalikyliä”, some-kanavia…



Muita eurooppalaisia esimerkkejä

34https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en



35https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en



36https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en



Yhteenvetona: älykkäiden kylien hanketeemoja
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• Taloudelliset - investoinnit ja toimenpiteet nousevien arvoketjujen ja paikallisten taloudellisten 
klusterien (sekä maatalouden että muun kuin maatalouden) tukemiseksi (yritystoiminnan 
kehittäminen), jotka perustuvat paikallisiin hyödykkeisiin ja (potentiaalisiin) suhteellisen edun alueisiin 
(biotalous, älykkäät turistikohteet jne.). Älykkäät liikenne- ja logistiikkaratkaisut, älykkäät paikalliset 
palvelut ja palveluketjut sekä älykkäät ruokaketjut, digitalisointi ja yritysten yhteistyö, maatilojen 
älykkäät stategiat. Ja laajakaistayhteydet ja erilaiset mallit yrityksille (esimerkiksi sosiaalinen yrittäjyys), 
monipaikkaisuus, paikkariippumattoman työnteon mahdollisuudet. Älykäs sopeutuminen.

• Sosiaaliset - innovaatiot kestävien ja laadukkaiden palvelujen ja kestävän toiminnan 
mahdollistamiseksi. Mm. sosiaalisten ja kulttuuripalvelujen varmistaminen. Sijoitukset tulevaisuuden 
taitoihin. Kaupunkien ja maaseudun yhteydet. Kestävä hyvinvointi: vältetään segregaatio ja 
eriarvoisuus ihmisten välillä, parannetaan maahanmuuttajien ja muiden uusien tulijoiden 
kotouttamista, yhteisöä, elinoloja, kulttuuria, turvallisuutta. Tietämys, tieto - myös hiljainen tieto -
kylistä toiminnassa. Monipalvelukeskukset, etäopiskelupisteet.

• Ympäristö - innovaatiot resurssitehokkuuden parantamiseksi, paikallisten energiayhteisöjen 
luomiseksi, hiilijalanjäljen vähentämiseksi, biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä 
ympäristövarojen suojelemiseksi. Kunnan viranomaiset, yrityssektorin edustajat, paikalliset asukkaat, 
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

Lähde: EU: pitkän aikavälin maaseutuvisio – Vahvat, verkottuneet, selviytymiskykyiset ja vauraat 
maaseutuaueet. Kuva: Degada A. et al 2021. https://arxiv.org/pdf/2106.03750.pdf (dia 12)
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Ajassa uudistuvat ihmisten alueet

Saaristo-ohjelma:
Ihmisten saaristo, 

paikkaperustaisuus, 
yhteistyö ja verkostot, 

älykäs 
sopeutuminen, 
ympäristövastuu, 

yhteydet ja liikkuminen, 
elinkeinot ja palvelut, 
kulttuuri, asuminen, 
lapset ja nuoret…

EU:n maaseutuvisio:
Multimodaalit 

liikenneratkaisut, 
maaseudun digitaalinen 

tulevaisuus, 
energiasiirtymä, 
ilmastonmuutos, 

sosiaalinen 
palautumiskyky, 

maaseutujen naiset, 
yrittäjyys ja yhteisötalous…

Maaseutupoliittinen 
kokonaisohjelma: 
Keskinäisriippuvuus, 

ympäristöoikeudenmukaisuus, 
uusi tietotalous, 

luonnonvarojen kestävä käyttö, 
maaseudun toimijat osana 

kestävän siirtymän ratkaisua, 
kilpailukyvyn ja elinvoiman 

vahvistaminen, sujuvan arjen 
vahvistaminen, osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden vahvistaminen…

Tärkeää: älykkään maaseudun 
elementit mainitaan eri 
ohjelmissa ja tavoitteet ovat 
linjassa

EU:n ohjelmat, kansalliset 
linjaukset, alueellinen ja 
paikallinen kehittäminen, 
sektorikohtaiset suunnitelmat…



OMAT KULMAT
OMA ALUE
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Älykkäät 
kaupungit & 
maakunnat
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Tantarimäki, Sami (2020). Älykkäistä 
kylistä älykkäisiin suurkaupunkeihin: 
Pienet ja keskikokoiset kaupungit 
älykkään alueen rakentajina Terra 132 
(2). 



Painopisteet ja kärjet maakunnassa
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”Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+
on meille varsinaissuomalaisille maakunnan 
kehittämisen reagoiva ja ennakoiva 
muutostyökalu, jonka avulla:

 nopeutamme Varsinais-Suomen vihreää ja 
reilua siirtymää,

 vahvistamme toimijoiden yhteistä sitoutumista 
Varsinais-Suomen kärkitoimialojen (sininen 
talous, innovatiiviset ruokaketjut, lääke- ja 
terveysteknologia) kasvutavoitteisiin,

 avaamme osaajille yhä uusia reittejä tulla ja 
kiinnittyä Varsinais-Suomeen ja

 rakennamme hyvinvointia ja yhteistoimintaa 
yli sektori- ja väestöryhmien.”

Mikä älykkään tulevaisuuden 
asia/kysymys/teema

 on heti tunnistettavissa yhteiseksi 
laajemminkin (kylä-kunta-
seutukunta/Leader-alue-maakunta), 

 mikä voisi yhdistää, 
 minkä pitäisi yhdistää, 
 missä kylä voisi olla innovatiivinen 

edelläkävijä?

Mitä edellyttää (hankerahoituksen lisäksi) ?

Smart specialisation – Smart diversification – Smart village
Älykäs erikoistuminen – älykäs hajauttaminen – älykäs kylä

Älykäs alue – älykäs maaseutu – älykkäät kylät
Älykäs erikoistuminen – paikkaperustainen aluekehittäminen – älykäs kylä

https://storymaps.arcgis.com/stories/8fc3275a2ef74fcb8bd3f40cca26a095

”Kestävien 
kumppanuuksien 
Varsinais-Suomi”



Kiitos

42


