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Smart Villages / Älykkäät kylät 

• https://www.youtube.com/watch?v=LgkrOeX5_iI&index=7&list=PLocST8_
B8egaD5Tp_yCBncz62JmbqazjL
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CAP:n yleistavoitteet

a) edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa, jolla varmistetaan elintarviketurva;

b) tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

c) lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta.

• päämääränä on alan uudenaikaistaminen edistämällä ja jakamalla tietämystä, innovointia ja 
digitalisointia maataloudessa ja maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä.

CAP 2021-2027

Art 71 Yhteistyö (ml. Leader) Vähintään kahden osapuolen yhteistyö joka vastaa 
ohjelman strategian mukaisesti asetuksen Art 6 nimeämiin 8 tavoitteeseen. Sis. Myös 
Art 114 mukaiset EIP –hankkeet.   Ei perustutkimusta, mutta selvityksiä, pilotointia  ja 
HORISONTTI ym. tutkimusrahoituksen kytkentä.

Art 72 Koulutus, tiedonvälitys  (maa- ja metsätalous ja muut maaseudun yritykset) 
Kuten kuvattu CAP –strategiassa ja AKIS – kuvauksessa.

Art 72 Neuvonta: Art 13 Maatilojen neuvontapalvelut: asettaa neuvontatoimien 
minimivaatimukset. Huom. Myös innovaatioiden ja digitalisaation edistäminen 

Art 102 Modernisaatio Tiivistelmä, miten strategian ao. kohdassa kuvataan AKIS ja 
digitalisaation kehittämissuunnitelma. 

Art 113 CAP verkosto toimii koko suunnitelman toimeenpanon edistäjä. Tavoitteena 
tehokas verkottaja ja tiedon välittäjä.

Art 68 Investoinnit: Ml. laajakaistahankkeet.
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Smart Villages 

“Smart Villages are all about making different policies work together to find 
better, smarter ways to promote holistic rural development. It is about 
harnessing existing and emerging technologies and social innovations to 
add value to the lives of our citizens. It is about giving villages the tools to 
address their own challenges while also making a contribution to the bigger 
challenges facing society as a whole”. 

Commissioner Phil Hogan, Speech at ENRD Seminar on Smart Villages, 
22nd May 2018, Brussels
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Komission ajatuksia 
toteuttamissuunnitelmasta
• CAP-asetusehdotuksessa: 

• Result indicator: Digitising the rural economy: Rural population covered by a 
supported Smart Villages strategy
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Komission asetusehdotuksessa

• (16) Koska monet unionin maaseutualueet kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien puutteesta, osaamisvajeesta, liityntäverkkoihin, 
infrastruktuuriin ja peruspalveluihin tehtyjen investointien vähyydestä ja nuorten
maaltamuutosta, on olennaisen tärkeää vahvistaa näiden alueiden sosioekonomista rakennetta 
Cork 2.0. -julistuksen mukaisesti erityisesti luomalla työpaikkoja ja tekemällä 
sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, edistämällä sosiaalista 
osallisuutta ja sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus todetaan, maaseudun 
uudet arvoketjut, kuten uusiutuva energia, nouseva biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, 
voivat tarjota maaseutualueille hyvää kasvu- ja työllistämispotentiaalia. Tässä yhteydessä 
rahoitusvälineillä ja InvestEU-takuun käytöllä voi olla ratkaiseva rooli rahoituksen saannin 
varmistamisessa sekä maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, mikä 
edistäisi sosiaalista ja taloudellista kotoutumista varsinkin yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa. 
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Älykäs kylä
• paikka asua, elää, olla, työskennellä, harrastaa, vetovoimainen ja vastaanottava myös 

uusille asukkaille – myös 50 vuoden kuluttua

• työpaikkoja, peruspalveluita, yhteyksiä, älykkäitä liikenneratkaisuja,  suotuisa ilmapiiri 
yrittäjyydelle 

• mahdollistettava uudenlaisia liiketoimintamalleja, kuten portaalipohjaisia palveluita ja 
autettava nykyisiä maaseutuyrityksiä yhdistämään, integroimaan ja toimimaan 
paremmin myös kaupunkien kanssa

• maantieteellisen pääoman tunnustaminen ja muut erikoistumis- tai 
monipuolistamismahdollisuudet 

• Älykkäät logistiikkaverkot mahdollistaisivat kylän tuotteille ja palveluille reittejä 
tehokkaammin kaupunkeihin ja globaaleilla markkinoilla.
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Suomen älykkäin kylä -kilpailu
• Suomen älykkäin kylä -kilpailussa haastetaan kyliä katsomaan tulevaisuuteen ja 

kehittämään palveluja älykkäästi. 

• Nyt etsitään kyliä, jotka eniten ja älykkäimmin kehittävät palvelujaan 
terveydenhuollon, koulutuksen, energian, liikkuvuuden, lähiruuan, 
vähittäismyynnin, harrastustoiminnan,  kulttuurin ym. aloilla. 

• Mukaan haastetaan kyliä, joilla on tahtoa ja tarvetta lisätä elinvoimaa, aktiivisuutta 
ja innovatiivisuutta.

• www.maaseutu.fi/suomenalykkain

• Kartta mukana olevista kylistä
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Kylien esiin nostamat kehittämiskohteet ja 
ponnahduslaudat: 
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Komission ja ENRD:n ajatuksia 
toteutukseen
• Jäsenmaan tulee kuvata Smart Villages –toimenpide CAP-suunnitelmassa

• Smart Villages are about channelling the energy, vision and commitment of local 
people towards local action. The project examples and initiatives clearly indicate 
that Smart Villages usually begin with local people coming together around a 
common problem or a common vision in order to implement some form of 
‘plan of actions’ to achieve a specific goal. 
Toimintasuunnitelma yhteisen haasteen ratkaisemiseksi tai paikallisten 

voimavarojen hyödyntämiseksi. 
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Älykkään kylän suunnitelma (strategia)  

• Suunnitelmassa tulee kuvata: 
1. Mukana olevat ihmiset ja ryhmät

2. Selkeä yhteinen visio tai etenemissuunnitelma, joka liittyy yhteen tai useampaan yhteisön 
tunnistamaan ongelmaan tai mahdollisuuksiin. 

3. Kuvaus siitä, että älykyläsuunnitelma on suunniteltu löytämään uusia ratkaisuja paikallisiin erityisiin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Näitä voisivat olla esim. digitaaliteknologioiden hyödyntäminen, 
uusiutuvan energian uudet muodot, sosiaaliset innovaatiot maaseudun palveluissa, kaupunkien ja 
maaseudun väliset yhteydet, uudet arvoketjut kuten biotalous.

4. Yksinkertainen, räätälöity toimintasuunnitelma, jossa: i) selitetään selkeästi, mitä yhteisö on 
ehdottanut toimenpiteiksi ja niiden toteuttamiseksi; ii) yleiskuva siitä, miten (ja kuka) näitä toimia 
hoidetaan; iii) selvitys siitä, miten laajemman yhteisön jäsenet osallistuvat tehokkaasti tähän 
prosessiin; iv) arvio kyseisistä kustannuksista.
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Älykkään kylän suunnitelma  

• Linkitykset olemassa oleviin strategioihin. ”Näitä yhteyksiä olisi harkittava 
suotuisasti valintaprosessissa, älykkäiden kylien tukijärjestelmissä, erityisesti 
silloin, kun ne luovat mahdollisuuden hyödyllisiin synergioihin.”

• Suunnitelman taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä olisi huomioitava alusta 
alkaen. 

• Vähimmäisvaatimusten lisäksi yhteisöjä olisi rohkaistava rakentamaan älykkäiden 
kylien suunnitelmien ympärille ”majakka" tai "moottori” -hanke (suora käännös), 
joka kannustaa yhteisön sitoutumista tunnistetun haasteen / mahdollisuuden 
ratkaisemiseen

•
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Älykkään kylän suunnitelmassa toteutettavia 
toimia:
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Älykäs kylä, kyläryhmä, mikä alue?

• Oman kylän suunnitelma

• Kylien yhteinen suunnitelma

• Kunnan rooli? Kunnan kokoinen suunnitelma?

• Kansainvälinen yhteistyö
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Älykäs kylä  - Leader-strategia?

• Millä eri tavoin älykkäät kylät –kokonaisuus voisi linkittyä Leader-
strategiaan?

• Miten älykäs kylät huomioidaan Leader-strategian valmistelussa?

• Entä toteuttamisessa?

• Mitä rooleja itse Leader-ryhmällä tässä voi olla?
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Miten älykäs kylä –kokonaisuutta toteutetaan? 

Miten tehdään? Mitä välineitä tarvitaan? Miten tekemisiä 
ja tuloksia kootaan? 

• Kehitetty malli teemahankkeesta?

• Kylän kehittämissuunnitelma goes digi? Vol 2?

• Kylän kehittämissuunnitelman toteuttamissuunnitelma tietyn haasteen osalta?

• Leader-ryhmän oma koordinaatiohanke?

• Kylän oma koordinaatiohanke?

• Sateenvarjohanke?

• Kehitetty malli EIP-rahoitusmallista?

• Joku muu, mikä __________________________________________?
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Toteutumassa:
• Kantri ja Pirkan Helmi mukana kv-leaderhankkeessa Smart Villages Leader 

Network,  muut kumppanit Zied zeme (Latvia), Pierigas partneriba
(Latvia), Sernikon (Latvia), Forth Valley & Lomond (Skotlanti), Attica
Islands Network (Kreikka)

• alueella toimivien Älykkäät kylät-aihepiiriin liittyvien verkostojen 
rakentaminen ja vahvistaminen

• kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja tietotaidon vahvistaminen 

• parhaiden käytäntöjen välittäminen molempiin suuntiin, mm. opintomatkoja
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Toteutusvaihtoehtoja tältä pohjalta?

• Kehitetty malli teemahankkeesta?

• Kylän kehittämissuunnitelma goes digi? Vol 2?

• Kylän kehittämissuunnitelman toteuttamissuunnitelma tietyn haasteen osalta?

• Leader-ryhmän oma koordinaatiohanke?

• Kylän oma koordinaatiohanke?

• Sateenvarjohanke?

• Kehitetty malli EIP-rahoitusmallista?

• Joku muu, mikä __________________________________________?
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www.maaseutu.fi/suomenalykkain

#KIITOS!
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