
KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS 

VERKKOJULKAISU

 Tavoitteena aktiivinen ja
             elinvoimainen 
    kyläkauppa



2

Kyläkauppoja 
        ei ole varaa 

menettää 

KIRJOITTAJAT: 

Jussi Nyrhinen, tutkija

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Sami Tantarimäki, suunnittelija, FT

Turun yliopiston Brahea-keskus

Janne Koivisto, lakimies  

Ilkka Nieminen, johtaja

Päivittäistavarakauppa ry

KIITOKSET: 

Mika Skippari, tutkijatohtori, FT

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

TOIMITUS: 

Päivittäistavarakauppa ry ja Viestintätoimisto 

Manifesto 

LAYOUT: 

Anssi Muurimäki, Designer Helsinki

KUVAT: 

Jani Tanskanen, Designer Helsinki 

KANSI:

Kirsi Kaasalainen, Letkun Puoti Osk

JULKAISUN RAHOITTAJAT:

sekä Hämeen ELY-keskus

Kyläkauppojen määrä on laskussa, mutta niiden merkitys kylien 
elinvoimaisuudelle tunnustetaan. Yhteiskunnassa meneillään 
olevat elinkeino-, ikä- ja väestörakenteen muutokset sekä tekniikan 
ja muun infrastruktuurin kehitys vaativat edelleen jatkuvaa 
sopeutumista niin toimijoilta kuin toimintaympäristöiltäkin. 

Kyläkaupan menestymisen peruskiviä ovat aloitteellisuus ja 
aktiivisuus, asiakkaan ja kyläyhteisön kuunteleminen sekä 
yhteistyö muiden palveluntuottajien 
kanssa. Myös julkista tukea on jonkin 
verran saatavilla. Kuntien ja paikallisten 
yritysten yhteistyö kuntalaisten 
palveluiden turvaamiseksi on uusi 
mahdollisuus, johon myös kyläkaupat 
voivat tarttua.

Tämä opas on koottu antamaan 
perustietoa kyläkaupassa tarjottavaksi 
soveltuvista lisäpalveluista sekä uusia 
ajatuksia kyläkaupan kehittämiseen. 
Opas on suunnattu kyläkaupan vastuuhenkilölle kuten 
kauppiaalle, myymäläpäällikölle tai kaupan ketjun suunnittelussa 
mukana olevalle henkilölle.

Kyläkauppa voi kehittyä tulevaisuuden tekijäksi, joka toimii 
kyläläisten väylänä laajaan palveluverkostoon. Se tarjoaa 
hyvät elämisen mahdollisuudet niin kyläkaupalle kuin koko 
kyläyhteisölle: meillä ei ole varaa menettää kyläkauppoja!

Helsingissä 20.1.2015
Kari Luoto 

toimitusjohtaja
Päivittäistavarakauppa ry

”EUROOPAN MAASEUDUN 
KEHITTÄMISEN 
MAATALOUSRAHASTO: 
EUROOPPA INVESTOI 
MAASEUTUALUEISIIN”
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Kyläkaupan palveluopas on syntynyt ”Kyläkaupasta yksityisten ja 

julkisten palveluiden käyttöliittymä” -hankkeessa, joka toteutettiin 

6.3.2013–28.2.2015. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa kyläkaupan 

toimintamallia siten, että alueiden asukkaille ja kyläkauppojen 

asiakkaille voidaan tulevaisuudessa tarjota kannattavasti monipuolinen 

yksityisten ja julkisten palveluiden paketti. Hankkeessa olivat 

mukana Päivittäistavarakauppa ry, Turun yliopiston Brahea-

keskus sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Hankkeen 

yhteistyökumppaneita olivat Alko Oy, Posti Oy, Kuntaliitto, Matkahuolto Oy, 

Raha-automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus Oy ja Yliopiston Apteekki Oy. 

Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 

2007–2013. EU osallistui hankkeen rahoitukseen. 
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KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS AVUKSI KYLÄKAUPPOJEN UUDISTAMISEEN

Pilottihankkeessa testattiin yksityisten ja julkisten palveluiden 

toteutusta kyläkaupoissa. Palvelukokeiluun osallistui 12 erilaista kylää 

ja kauppaa kaupungin läheiseltä maaseudulta, ydinmaaseudulta 

ja harvaan asutulta maaseudulta. Joukossa oli nykyisiä ja entisiä 

kuntakeskuksia sekä syrjäkyliä. Opas on koottu haastattelemalla 

näiden kylien asukkaita ja kauppiaita, kuntien päättäjiä sekä 

kaupparyhmittymien ja palveluyritysten päälliköitä. Näin on saatu 

mahdollisimman kokonaisvaltaisen ymmärrys kyläkauppojen 

palvelutuotannosta ja kaupoissa toteutettavista palvelumalleista. 

Hanketta rahoitti EU:n maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman kautta.
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   Millaisia palvelutuotannon mahdollisuuksia 
minun kaupalleni?

PALVELUT OVAT TÄRKEÄ osa lähikaupan tarjontaa ja niiden 

merkitys korostuu erityisesti maaseudulla. Muun muassa 

posti- ja pakettipalvelut sekä lääkkeiden jakelu ovat osa arjen 

peruspalveluita, jotka tulee tuottaa lähellä kuluttajia. Kattava 

palvelutarjonta voi kasvattaa kyläkaupan myyntiä parhaimmillaan 

jopa 30 prosenttia. Samalla se parantaa alueen elinvoimaisuutta 

säilyttämällä arjen palvelut kylällä. Lähipalveluiden puuttuminen 

sen sijaan lisää tarvetta asioida kaupungeissa tai kuntakeskuksissa, 

mikä näivettää kyläyhteisöä ja heikentää myös kyläkaupan 

kannattavuutta.

 Palveluiden tuotanto parantaa kyläkaupan kannattavuutta 

ensisijaisesti lisäämällä kaupassa asiointia. Lisäksi osa 

palveluntuottajista maksaa kaupalle provisiota palveluiden 

välittämisestä, mikä voi olla merkittävä lisätulo kyläkaupalle. Pelkkä 

yksittäinen oheispalvelu ei riitä elävöittämään kauppaa, vaan 

tulovirta syntyy useiden palveluiden ja päivittäistavarakaupan 

yhteisvaikutuksesta. Paikalliseen tarpeeseen suunniteltu 

lisäpalvelutarjonta ja päivittäistavaravalikoima voivat lisätä myyntiä 

kesällä sekä turvata asiakasvirran syys-, talvi- ja kevätkuukausien 

ajan. 

 Tässä oppaassa esitellään palvelukonsepteja, joita voi toteuttaa 

pienelläkin kyläkaupalla kuormittamatta liikaa resursseja 

päivittäistavaroiden myynniltä. Lisäksi oppaassa neuvotaan 

• tunnistamaan alueellisen palvelutuotannon mahdollisuudet ja 

 haasteet

• valitsemaan oikeat toimintamallit ja yhteistyökumppanit 

• arvioimaan palveluiden kannattavuutta ja yhteensopivuutta.

Hyvillä palveluilla varustettu kauppa vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja luo 

sille toiminnallista imagoa. Asiakkailta säästyy aikaa ja matkakustannuksia ja 

pitkien asiointimatkojen lyheneminen tuo myös ympäristöhyötyjä.”

JARMO LAIHO, ALUEMYYNTIJOHTAJA, SUOMEN LÄHIKAUPPA

Pirjo Mattila, Siwa Vuohijärvi
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Paikallisten tarpeiden tuntija 
– ei vain täydennysostospaikka

KYLÄKAUPPOJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT VAIHTELEVAT siinä missä 

maaseutukin eri puolilla Suomea – tai eri puolella kuntaa. Yhteistä 

kaikille kylille on, että kauppa 

voi olla kylän ainoa palvelu tai 

yksi harvoista esimerkiksi koulun, 

kirjaston, kylätalon, pankin tai 

ravintolan rinnalla. 

 Yleisesti kylien väestö vähitellen 

vähenee ja vanhenee, mikä 

asettaa haasteita kyläkaupoille, 

mutta samanaikaisesti lisää 

lähipalveluiden tarvetta. Jos 

kylä ei ole kunnan keskus, etäisyys kilpaileviin kauppoihin voi 

olla jopa kymmeniä kilometrejä. Toisaalta monet kylien asukkaat 

käyvät töissä, koulussa tai hoitamassa asioitaan kaupungeissa ja 

kuntakeskuksissa, joissa he tekevät myös päivittäistavaraostoksensa. 

Kyläkauppojen on huomioitava paikalliset tarpeet, jotta ne eivät 

olisi asiakkailleen vain täydentäviä ostospaikkoja.

  Kylillä kaupassakäyntialueen vakituinen asukasmäärä vaihtelee 

parista sadasta noin tuhanteen, mutta kesäasukkaat tuovat 

merkittävän lisän asiakaskuntaan useassa kylässä. Kesämökkejä voi 

olla maaseutukunnissa jopa useita satoja tai tuhansia. Kesäasukkaat 

voivatkin kaksin- tai kolminkertaistaa potentiaalisten asiakkaiden 

määrän kesäkuukausina. Vaikka kesäasukkaiden ostovoima ei 

yksin riitä ylläpitämään kauppaa, voi lisätulo vaikuttaa ratkaisevasti 

kaupan tulokseen kyläkaupan onnistuessa tavoittamaan mökkeilijät 

ja muut vapaa-ajan asukkaat. 

 Jos alueella on riittävästi ostovoimaa, toimintaympäristöjen erot 

eivät selitä sitä, miten hyvin kyläkauppa menestyy. Perimmäiset 

toimintaympäristöön kohdistuvat haasteet ja mahdollisuudet ovat 

yhteisiä kaikissa kylissä ja maaseutukunnissa. Eniten kyläkaupan 

menestykseen vaikuttavat paikalliseen tarpeeseen suunniteltu 

päivittäistavaravalikoima ja oheispalvelutarjonta sekä henkilöstön 

tapa toimia. Oleellista on myös, kuinka hyvin kauppa on omaksunut 

roolin kylän keskuksena.

Kuinka laatia kyläkaupalle asiakkaita 
kiinnostava palvelusuunnitelma?

KYLÄKAUPAN PALVELUIDEN PÄÄMIEHIÄ voivat olla esimerkiksi apteekki, 

Posti Oy, Veikkaus Oy, Alko Oy, Raha-automaattiyhdistys RAY, 

paikallinen pienyrittäjä 

tai kunta. Ne vastaavat 

oman palvelunsa 

sisällöstä. Kyläkauppa 

puolestaan on asiamies tai 

yhteistyökumppani, joka 

tarjoaa tilat ja tarvittavan 

henkilökunnan ja osallistuu 

palveluiden tuottamiseen 

sekä rahastukseen kassatyön 

ohessa. Palvelutuotannossa päämies vastaa ensisijaisesti riskeistä 

ja kustannuksista kuten tarvittavista hankinnoista, järjestelmistä ja 

kuljetuksista. Kaupalle syntyy kustannuksia pääosin tilajärjestelyistä 

sekä muun muassa mahdollisista vakuusmaksuista. 

 Kumppanuuksien lisäksi kauppa voi toimia paikallispalveluiden 

välittäjänä, jolloin asiakkaat voivat esimerkiksi palauttaa kauppaan 

kirjastoautosta lainaamansa kirjat ja hakea metsästysluvat. Kaupalla 

voi myös tiedottaa kylän palveluista ja yhdistystoiminnasta. 

Kyläkaupoilla onkin ainutlaatuinen rooli asuinalueiden sosiaalisina 

keskuksina. Tätä roolia paikallisten toimijoiden välinen yhteistyö 

tukee entisestään.

Kyläkaupat eivät pysty kilpailemaan 

kuntakeskusten myymälöiden kanssa 

hinnalla ja valikoiman laajuudella, vaan 

niiden on erotuttava hyvällä palvelulla ja 

monipuolisuudella.

MITÄ HUOMIOIDA PALVELUVALIKOIMAA SUUNNITELTAESSA?

Puuttuuko kylältä tai sen lähialueilta palveluita, joille on 

kysyntää? Kuuntele asiakkaitasi, paikallisia yhdistyksiä ja 

kunnan edustajia.

Mitä palveluita on mahdollista toteuttaa 

päivittäistavarakaupan yhteydessä? 

Selvitä tarvittavat tilat ja henkilöstön riittävyys, mahdollinen 

lisäkoulutustarve sekä kuljetus- ja laajakaistayhteydet.

Ketkä ovat oikeat yhteistyökumppanit? 

Selvitä työnjako, mahdolliset rajoitukset ja tarvittavat 

investoinnit sekä kaupan että kumppanien osalta (kunta, 

yksityiset palveluntarjoajat sekä muut paikalliset toimijat).

Onko palveluiden tuottaminen kannattavaa? 

Arvioi palveluiden tuotannosta aiheutuvat kustannukset 

suhteessa arvioituihin tuottoihin ja myynnin kasvuun.
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Pienet myymälät ovat Postille tärkeitä kumppaneita, joiden avulla postipalvelut voidaan tuoda koko 

maahan. Kyläkaupalle kumppanuus tuo puolestaan monipuolisuutta palveluihin ja lisää asiakasvirtaa. 

Posti on myös asiakkaiden korkealle arvostama palvelu. Haluamme tarjota postipalvelut jatkossakin 

siellä, missä asiakkaatkin liikkuvat. Postipiste, jossa tarjotaan yleisimmin käytetyt postipalvelut, sopii 

hyvin pienillekin myymälöille, eikä se edellytä erityisosaamista. Jos asiakasvirtaa ja postipalvelujen 

käyttöä on riittävästi, voi harkita täyden palvelun asiamiespostiksi siirtymistä.”

ANNA LEHTONEN, VERKOSTOJOHTAJA, POSTI OY 
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Postipiste turvaa kirje- ja pakettipalvelut 
maaseudulla

KEVYEN PALVELUN POSTIPISTE soveltuu erittäin hyvin varsinkin pienten 

kyläkauppojen tarpeisiin, koska siitä on karsittu työmäärää ja 

tilantarvetta lisäävät kassa- ja erikoispalvelut. Tällöin kaupan henkilöstö 

vastaa vain lähetysten luovuttamisesta ja vastaanottamisesta. 

Matkahuollon pakettipiste on etenkin pienille kaupoille räätälöity malli, 

joka on toteutukseltaan asiamiespistettä kevyempi ratkaisu. Palvelu 

kattaa pakettien lähettämisen ja vastaanottamisen sekä palautukset 

verkkokauppoihin.

KEVYEN PALVELUN POSTIPISTE toimii päivittäistavarakaupan 

tiloissa asiamiespostin eli täyden palvelun postipisteen tavoin: 

asiointi tapahtuu kaupan kassalla. Asiamiespostista kevyen 

palvelun postipiste eroaa siten, että palvelu kattaa yleisimmin 

käytetyt postipalvelut: pakettien ja postiennakkolähetysten 

sekä isokokoisten ja kirjattujen kirjeiden noutamisen, 

valmiiksi maksettujen kirjeiden ja pakettien lähettämisen, 

asiakaspalautuslähetykset sekä postimerkkien myynnin. Asiakas 

maksaa kirjeiden ja pakettien lähetyksen postimerkein. 

 Posti- ja pakettipalveluista 
palkkioita ja lisää asiakkaita

Puuttuuko kylältä tai sen läheisyydestä Postin toimipiste? 

Onko kylällä tai sen lähialueilla riittävästi postiliikennettä, jotta 

postipisteen perustaminen kannattaa? 

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Onko kaupalla järjestettävissä riittävästi säilytystilaa ja onko paketit 

mahdollista säilyttää niin, että ne ovat myymälähenkilökunnan 

valvonnassa ja pois asiakkaiden ulottuvilta? Pakettien säilytyksessä voidaan 

käyttää kaupan takahuonetta tai käyttämätöntä hyllytilaa noin 10 m2. 

Samaa tilaa voidaan hyödyntää Matkahuollon pakettien säilytykseen. 

Onko kaupalla käytössä tai mahdollista asentaa laajakaistayhteys, 

jonka voi yhdistää Postin järjestelmään?

Kauppa maksaa vakuuden postiennakkopalvelusta (maksu on pienelle 

kaupalle noin 700–1 000 euroa).

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE
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Posti vastaa muista investoinneista eli kouluttaa 

yhteistyökumppaneitaan palvelun toteutuksessa. Posti toimittaa 

myös tarvittavat välineet ja laitteiston palvelun perustamiseksi 

mukaan lukien mobiilipäätteen, jolla rekisteröidään lähetykset Postin 

järjestelmään.

PALKKIO KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Palkkioperusteet kauppiaalle ovat vastaavia kuin täyden palvelun 

postipisteissä. Palkkio koostuu volyymiin perustuvasta korvauksesta 

ja postimerkkien jälleenmyyntipalkkiosta. Jos kyseessä on 

postinumeroalueen ohjaus, maksetaan kauppiaalle lisäksi pieni 

kiinteä korvaus. 

Postipalvelulla on merkittävä vaikutus asiakasvirtoihin: palvelu voi 

lisätä myyntiä jopa 2–5 %. Posti- ja pakettipalveluiden merkitys 

korostunee tulevaisuudessa entisestään verkkokaupan kasvun 

myötä.

 posti.fi 
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Verkkokauppa kasvaa voimakkaasti 

ja tavaralogistiikassa on meneillään 

murroskausi. Matkahuollossa trendi 

näkyy selvästi ja kasvatamme 

palveluverkostoamme. Tällä hetkellä 

meillä on kumppanina jo lähes 1  100 

palvelupistettä. Sopimuksia tehdään niin 

yrittäjä- kuin ketjukohtaisestikin. Verkostoa 

kasvatetaan asiamiespisteillä, pakettipisteillä 

sekä pakettiautomaateilla. Kyläkauppaan 

sopivat tilanteesta riippuen kaikki 

toimintamallit. Pakettipiste on verkostomme 

niin sanottu kevyt malli, josta kyläkauppiaan 

ainakin kannattaa ottaa selvää.”

TUOMO TUNTURI, YHTEYSPÄÄLLIKKÖ, OY MATKAHUOLTO AB
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Matkahuollon pakettipiste – uusia 
mahdollisuuksia verkkokaupan kasvusta EDELLYTYKSET MATKAHUOLLON PAKETTIPISTEEN 

PERUSTAMISELLE

Onko kylällä tai sen lähialueilla riittävästi pakettiliikennettä, jotta 

pakettipisteen perustaminen kannattaa?

Ovatko linja-autoyhteydet säännölliset tai liikkuuko alueella 

jo säännöllisesti Matkahuollon jakeluauto, jotta matkahuollon 

kuljetukset kaupalle voidaan järjestää? Asian voi tarkistaa 

Matkahuollosta. 

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Onko kaupalla järjestettävissä riittävästi säilytystilaa ja onko 

paketit mahdollista säilyttää niin, että ne ovat myymälähenkilöstön 

valvonnassa ja pois asiakkaiden ulottuvilta? Pakettien säilytyksessä 

voidaan käyttää kaupan takahuonetta tai käyttämätöntä hylly-

tilaa noin 10 m2. Samaa tilaa voidaan hyödyntää postipakettien 

säilytykseen. 

Onko kaupalla käytössä tai mahdollista asentaa laajakaistayhteys, 

jotta se voidaan yhdistää Matkahuollon järjestelmään?

Kauppa maksaa vakuuden (maksu on pienelle kaupalle noin 

1 000–2 000 euroa) ja pienen kiinteän kuukausimaksun järjestelmään 

kuulumisesta (sis. pakettien lukulaite). 

Matkahuolto vastaa muista investoinneista eli kouluttaa yhteis-

työkumppaneitaan palvelun toteutuksessa ja toimittaa tarvittavat 

välineet ja laitteiston palvelun perustamiseksi.

PALKKIOT JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Matkahuolto maksaa kaupalle suoriteperusteisia palkkioita sen 

kautta saapuneista ja lähteneistä paketeista. Lisäksi pakettien nouto 

lisää asiointia ja luo lisämyyntiä.

Matkahuollon palvelupiste vähentää tarvetta asioida kylän 

ulkopuolella. Paikalliset asukkaat voivat noutaa ja palauttaa 

verkkokauppaostoksensa kätevästi kyläkaupalta, mikä edistää 

verkko-ostamista.

 matkahuolto.fi 
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PAKETTIPISTEESSÄ ASIOIMINEN TAPAHTUU kaupan kassalla. 

Kaupan henkilöstö kuittaa toimitetut paketit automaattisella 

lukulaitteella ja rahastaa asiakkailta bussiennakkomaksulliset 

toimitukset. Matkahuolto laajentaa palvelupisteverkostoaan 

postinumeroihin tulevan pakettiliikenteen perusteella. Lisäksi 

Matkahuolto perustaa näitä postinumeroita ympäröiville alueille 

pakettipisteitä eli haja-asutusalueillakin on mahdollisuus saada 

oma Matkahuollon pisteensä. 
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Paikallisapteekin 

palvelupiste ja verkko-

apteekki takaavat 

apteekkipalvelut haja-

asutusalueella. 

    Apteekkipalvelut turvallisesti ja 
luotettavasti kyläkaupasta

Paikallisapteekin palvelupiste tuo 
apteekkipalvelut lähelle

PAIKALLISAPTEEKIN PALVELUPISTEELTÄ TAI verkkoapteekin noutopisteeltä voi hakea 

reseptivapaat lääkkeet ja itsehoitotuotteet – kätevästi omalta kyläkaupalta. 

Myös reseptilääkkeiden tilaaminen on mahdollista palvelupisteen tai 

verkkoapteekin kautta. Paikallisapteekin palvelupiste ja verkkoapteekki 

takaavat apteekkipalvelut haja-asutusalueella. Apteekkari voi perustaa apteekin 

palvelupisteen apteekkinsa sijoittumisalueelle tai siihen rajoittuvan kunnan 

alueelle.

KYLÄKAUPAN TILOISSA TOIMIVASTA apteekin palvelupisteestä asiakkaat voivat 

ostaa reseptivapaita lääkkeitä sekä saada farmaseuttisen henkilökunnan 

neuvontaa joko farmaseutin tai proviisorin vieraillessa pisteellä tai etäyhteyden 

kautta puhelimitse tai verkossa. Lisäksi asiakas voi jättää lääkemääräyksensä 

palvelupisteelle, jolloin reseptilääkkeet toimitetaan palvelupisteelle. Tällöin 

asiakkaan tulee antaa myös yhteystietonsa apteekin yhteydenottoa varten. 

 Apteekki vastaa palvelupisteen ylläpidosta, lääkemääräysten tarkastamisesta, 

lääkkeiden toimittamisesta ja asiakkaiden neuvonnasta. Kauppa rahastaa, 

seuraa lääkkeiden säilytystä ja huolehtii, että asiakkaalla on mahdollisuus 

olla yhteydessä farmaseuttiseen henkilökuntaan. Kaupan henkilöstö voi 

vastaanottaa lääkemääräyksiä ja luovuttaa reseptilääkkeitä silloin, kun proviisori 

tai farmaseutti ei ole palvelupisteellä.

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE
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Apteekin ja palvelupisteen välinen tiedonkulku tuotevirhetilanteissa 

ja lääkkeiden käyttöön liittyvissä haittavaikutustilanteissa on 

suunniteltava ja järjestettävä siten, ettei tiedonvälityksessä ole 

katkoksia.

Kaupan on huolehdittava, että lääkemääräykset käsitellään 

luottamuksellisesti.

Apteekki vastaa muista investointi- ja ylläpitokustannuksista sekä 

lupamaksusta. Vuoden 2015 alussa lupamaksu on 1 500 euroa.

PALKKIOT KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Palvelupisteen ylläpitäjä (apteekki) maksaa palvelupisteen hoitajalle 

(kauppa) provisiota palvelupisteen kautta myytävistä lääkkeistä. 

Apteekki ja kauppa sopivat keskenään provisiokäytännöistä.

Lisäksi palvelupisteellä on asiointia lisäävä vaikutus.

 Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

 fi mea.fi /apteekit/palvelupistelupa

Perusedellytys palvelupisteen perustamiselle on, että kylällä tai sen 

läheisyydessä ei ole apteekin toimipisteettä ja että apteekki saa 

luvan Fimealta palvelupisteen perustamiselle.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Lääkkeille tulee järjestää lukittu tila, esimerkiksi lasiovinen kaappi, 

joka on erillään muista tuotteista ja asiakkaiden ulottumattomissa. 

Lääkkeiden säilytyksessä on noudatettava valmistajan antamia 

säilytyslämpötiloja. Lämpötilan poiketessa annetuista ohjeista 

kaupan tulee ottaa yhteyttä apteekkiin. 

Palvelupisteessä tulee olla asiakkaalle maksuton puhelin- 

tai suojattu datasiirtoyhteys apteekkiin, jotta asiakas saa 

farmaseuteilta tarvitsemansa lääkeneuvonnan. Tätä etäneuvontaa ja 

reseptilääkkeiden toimittamista varten tulee kaupassa olla erillinen 

tila.
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Uskomme, että verkkoapteekki on tulevaisuudessa yhä yleisempi tapa saada lääkkeitä. Yliopiston 

Apteekki kehittääkin verkkoapteekkitoimintaa jatkuvasti. Jos kyläkauppa toimii jo Postin tai Lähellä-

pakettien noutopisteenä, voi se toimia myös verkkoapteekin noutopisteenä. Tällöin kyläkaupalta 

ei vaadita mitään erityistoimenpiteitä, vaan valmis jakeluverkosto vastaa lääkepakettien jakelussa 

vaadituista toimenpiteistä. Ratkaisu on kyläkaupan kannalta vaivaton, ja asiakkaiden arkea helpottaa, 

kun verkkoapteekin kautta tilatut lääkkeet saa haettua läheltä kotia.”

EEVA PÖRSTI, ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ, YLIOPISTON APTEEKKI

Verkkoapteekkituotteet kätevästi kyläkaupan noutopisteestä

VERKKOAPTEEKEISSA ON KATTAVA valikoima itsehoito- ja reseptilääkkeitä 

sekä muita itsehoitotuotteita. Verkkoapteekista tilatut lääkkeet voi 

noutaa kyläkaupasta. Reseptilääkkeiden tilaaminen on mahdollista 

sähköisellä reseptillä. Lääkkeiden lämpökontrolloidun kuljetuksen 

mahdollistava noutopisteverkosto parantaa merkittävästi lääkkeiden 

saatavuutta myös haja-asutusalueilla. Verkkoapteekin ohella 

toimivassa apteekin puhelinneuvonnassa lääkityksestä voi keskustella 

farmaseutin kanssa. Toinen henkilö voi noutaa lääketoimituksen 

asiakkaan puolesta valtakirjalla.

 Verkkoapteekin kautta ei voi tilata valmisteita, jotka 

vaativat kylmäsäilytystä tai joiden myynti on rajoitettu 

verkkoapteekkitoiminnan ulkopuolelle kuten esimerkiksi 

huumausaineiksi luokitellut valmisteet. Lemmikeille ei tällä hetkellä 

ole mahdollista saada sähköistä reseptiä, joten verkkoapteekin 

kautta ei voida toimittaa eläinten reseptilääkkeitä. Perusedellytys 

verkkoapteekin toimipisteelle on kuljetusjärjestelyistä sopiminen 

verkossa toimivan apteekin kanssa. Noutopisteyhteistyöstä voi 

sopia apteekkien kanssa, joilla on käytössään verkkokauppa.

9

Arto Lampinen, K-extra Lampinen
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 Rahapeleillä 
lisätuloja 
    kaupalle

RAY:n monipeliautomaatti on paikallisiin 
tarpeisiin räätälöity pelipaketti

RAY:N JA VEIKKAUKSEN PELIT tarjoavat asiakkaille viihdettä ja jännitystä 

sekä tuovat kaupalle palkkioita ja lisäävät asiointia. Pelipalveluita voi 

tarjota pienessäkin kyläkaupassa. 

RAY:N MONIPELIAUTOMAATTIIN ON mahdollista ladata lukuisia erilaisia 

pelejä laajasta pelivalikoimasta. Tarjonta voidaan räätälöidä yhteen 

automaattiin paikallisten tarpeiden mukaan. Monipeliautomaatit 

on suunniteltu toimimaan kaupan ainoana automaattina, joten ne 

sopivat hyvin myös pieniin kyliin.

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

RAY valitsee sopimuskumppaninsa 6 000 euron vuotuisten 

tuotto-odotusten perusteella. Mikäli tuotto-odotukset eivät 

täyty, sijoitussopimus puretaan. Tuotto-odotukset ovat samat 

kaikille kumppaneille.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Kaupan henkilöstön tulee voida valvoa, etteivät alaikäiset 

pelaa rahapelejä (edellyttää näköyhteyttä automaatille). 

RAY tarjoaa kaukosäätimen, jolla kaupan henkilöstö voi 

tilapäisesti sulkea automaatin, jos alaikäiset yrittävät pelata 

kielloista huolimatta.

Kauppa vastaa pisteen ylläpidosta (siisteys), rahaliikenteen 

hoitamisesta ja pelirahan vaihtamisesta pelaajille.

Kaupalla tulee olla riittävän tehokas laajakaistayhteys ja 

riittävästi tilaa automaatille. 

RAY vastaa henkilöstön kouluttamisesta ja muista 

tarvittavista investoinneista ja käyttökuluista (muun 

muassa automaatin asennus ja huolto). Raha-automaattien 

vikailmoitukset menevät suoraan automaatista RAY:n 

huoltohenkilökunnalle. 

PALKKIOT KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Kaupalle maksettu provisio vaihtelee tuotteittain, 

keskimäärin se on 7 % palvelun tuotosta. Lisäksi palvelun on 

arvioitu lisäävän kaupan myyntiä noin 2 %.

10

Sara Kolehmainen, Kuohun Kauppa Oy
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Jännitystä elämään veikkauksen pelipisteeltä

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Veikkauksen edellytys uusien toimipaikkojen perustamiselle 

on odote 2 000 euron viikkomyynnistä peleille. Tavoitteesta 

on aiemmin joustettu pienten myymälöiden kohdalla, mutta 

enää Veikkaus ei laajenna verkostoaan alle 2 000 euroa 

viikossa tuottaviin kohteisiin.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee kaupalla olla riittävän 

tehokas laajakaistayhteys automaatille ja riittävästi tilaa 

pelipisteelle. 

Palvelun perustamisesta aiheutuvia suoria kustannuksia ovat 

vakuusmaksu ja pankkitakauksesta aiheutuvat kustannukset 

(yhteensä noin 2 000–5 000 euroa).

Veikkaus huolehtii tarvittavista järjestelmistä ja pelipisteen 

ylläpidosta sekä kouluttaa kaupan henkilöstön laitteiden 

käyttöön, pelaamisen valvontaan ja tilitysten tekemiseen. 

PALKKIOT KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Veikkaus maksaa palvelun tuotoista provisiota. Lisäksi 

palvelulla on arvioitu olevan jopa 5–10 % vaikutus myynnin 

kasvuun.

 veikkaus.fi 

Haluamme olla läsnä ihmisten arjessa ja siellä, missä ihmiset liikkuvat. Pienet 

kaupat ovatkin oleellinen osa Veikkauksen kattavaa verkostoa. Verkostoon 

kuuluu lähes 700 pientä myymälää, joista haja-asutusalueilla on reilut 200. 

Jos palvelun perustamisen liiketaloudelliset perusteet täyttyvät, sopii etenkin 

Online-palvelumme hyvin kyläkaupan lisäpalveluksi. Kaupan elinvoimaisuuden ja 

asiakasvirran lisääntyminen on hyvä asia sekä meidän että kyläkaupan kannalta!”

TIMO HOIVALA, MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, VEIKKAUS OY

VEIKKAUS TARJOAA RAHAPELIT luotettavasti ja vastuullisesti. 

Verkkopelien yleistymisestä huolimatta moni suomalainen 

käy edelleen raaputtamassa arvan tai jättämässä lotto- tai 

vetokupongin lähikaupallaan. 

11

Katja Nuutinen, Kuohun Kauppa Oy
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Alkon tilauspalvelun 
noutopisteenä toimiminen

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Lähimpään Alkon myymälään tai toiseen 

tilauspalvelupisteeseen on oltava vähintään 20 kilometriä. 

Vähimmäisetäisyysvaatimus perustuu lakiin.

Juomat toimittavan Alkon myymälän sekä 

tilauspalvelupaikkakunnan välillä on oltava säännöllinen 

linja-autovuoro.

Aluehallintoviraston (AVI) on myönnettävä lupa 

tilauspalvelupisteen perustamiseen.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Kaupan tulee järjestää tuotteille lukittu tila, mikäli sellaista 

ei kaupasta löydy entuudestaan. Alko vastaa muista 

tarvittavista investoinneista.

PROVISIOT KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Alko maksaa kaupalle kiinteää provisiota tilauspalvelun 

kautta ostetuista juomista. Lisäksi palvelulla on asiointia 

lisäävä vaikutus.

 www.alko.fi 
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ALKON TILAUSPALVELUPISTEESEEN VOI tilata kaikkia Alkon tuotteita. 

Tilaukset tehdään joko puhelimitse lähimmästä Alkon myymälästä 

tai paikan päällä palvelupisteellä toimitusmaksua vastaan. 

Toimitusmaksu on yhdeksän euroa kollilta. Kauppias rahastaa 

maksun ja tilittää summan Alkolle. Kolli tarkoittaa tiettyä 

alkoholilastia, joka voi olla korkeintaan esimerkiksi viinilaatikko 

tai korillinen olutta. Kahden korin toimitusmaksu on näin ollen 

18 euroa, kolmen korin 27 euroa ja niin edelleen. Toimitusmaksu 

on kuitenkin aina vähintään yhdeksän euroa, vaikka asiakas tilaisi 

vain yhden tölkin tai yhden pullon.

 Alkoholijuomien luovutusta ja pisteen aukioloa koskevat 

samat lait ja säädökset kuin Alkon myymälöitä. Päätökset 

tilauspalvelupisteiden sijainnista ja sopimukset tekevät 

Alkon aluepäällikkö ja palvelujohtaja. Alko laajentaa 

palvelupisteverkostoaan erittäin maltillisesti.

Sini Paajanen, Sale Artjärvi
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Komissiokauppa vahvistaa kyläkaupan 
paikallista ilmettä

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Selvitä, onko kaupalla käyttämätöntä tilaa, jota voi 

hyödyntää komissiokaupassa. Tutustu paikallisiin toimijoihin 

ja analysoi potentiaaliset yhteistyökumppanit.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Tuottaja tai palveluntarjoaja vastaa myyntipisteen 

ylläpidosta ja tarvittavista investoinneista. Kaupan tulee 

pystyä varaamaan riittävästi tilaa myyntipisteelle.

PALKKIO KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Palkkioista sovitaan kaupan ja tuottajan tai palveluntarjoajan 

kesken. Kaupan ja tuottajan tai palveluntarjoajan yhteistyöllä 

on asiointia lisäävä vaikutus.

Komissiokauppa ei edellytä kyläkaupalta investointeja, eikä kaupan tarvitse huolehtia 

hävikistä. Palvelu tuo oman maan kukat ja elintarvikkeet sekä paikallisten tuottajien 

kädenjäljen kyläkauppaan tarjoten näin puhtaamman ja läheisemmän vaihtoehdon 

päivittäiseen kulutukseen.” 

ELINA RAUTIAINEN, TARMOKAUPPIAS, PORLAMMIN KYLÄ, LAPINJÄRVI
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YLIMÄÄRÄISTÄ MYYMÄLÄTILAA VOIDAAN hyödyntää tarjoamalla 

sitä paikallisten palveluiden tai pientuottajien tuotteiden 

myyntiin. Esimerkiksi Porlammin kyläkaupassa toimivat 

sekä paikallisen leipomon että kukkapuutarhan 

myyntipisteet. Komissiokauppa täydentää kyläkaupan 

valikoimaa ja tukee paikallisia yrityksiä, ja vahvistaa 

kaupan omaleimaista paikallisilmettä.

 Komissiokaupassa tuottaja tai palveluntarjoaja perustaa 

myyntipisteen kaupan tiloihin ja huolehtii pisteen 

ylläpidosta sekä vastaa hävikistä.  Kyläkauppa toimii 

rahastajana eli myyntipisteeltä ostetut tuotteet maksetaan 

kassalle ja kauppa tilittää pisteen myyntituotot tuottajalle 

tai palveluntarjoajalle tasaisin väliajoin. Myyntipisteen 

ylläpitäjä maksaa kaupalle sovittua provisiota. 

 Kauppa ja tuottaja tai palveluntarjoaja voivat sopia 

provisioiden maksamisen ehdoksi tuottotavoitteet. 

Näin minimoidaan myyntipisteen ylläpidosta aiheutuva 

taloudellinen riski tuottajalle tai palveluntarjoajalle. 

Palvelun tarjoaja toimittaa tarvittavat laitteet ja 

materiaalit sekä tarvittaessa kouluttaa ja ohjeistaa kaupan 

henkilöstöä palvelun tarjonnassa. 

 Komissiokaupassa tulee huomioida 

tuoteturvallisuus, pientuottajan omavalvonta, vastuut 

sekä riskit. Pientuottaja voi hyödyntää apunaan 

Päivittäistavarakauppa ry:n tuotekorttia. Sen avulla 

hän voi antaa kaupalle yhdellä kertaa liikesuhteen 

käynnistämisessä tarvittavat keskeisimmät tiedot 

tuotteistaan ja yrityksestään. Lisätietoja tuotekortista saa 

PTY:n verkkosivuilta osoitteesta pty.fi . 
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Polttoaineen 
jakelu piristää 
asiointia ja myyntiä

141414

POLTTOAINEEN JAKELU ON yksi arjen peruspalveluista. Palvelu on 

mahdollista toteuttaa joko erillisenä liiketoimintana kuten 

kylmäasemana tai osana ketjun strategiaa. Palvelusta voi myös 

vastata ulkopuolinen toimija kaupan läheisyydessä. Tällöin 

polttoaineen jakelulla on epäsuora asiointia lisäävä vaikutus. 

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Ota yhteyttä kaupparyhmittymäsi yhteyshenkilöön ja 

keskustele palvelun perustamisesta.

Kaupan sijainti on ratkaiseva tekijä palvelun 

kannattavuudelle.  Hyviä sijaintipaikkoja ovat esimerkiksi 

valtatien varret ja kylien risteyskohdat.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN? 

Määräykset ja viranomaisohjeet nostavat polttoainejakeluun 

liittyvät investoinnit kymmeniin tuhansiin euroihin, jolloin 

investoinnin takaisinmaksuaika voi olla useita vuosia.

Käyttökulut ovat yli 200 euroa kuukaudessa.

PALKKIO KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Jos kauppa omistaa polttoaineenjakeluaseman, voi palvelu 

olla merkittävä lisätulonlähde.

Mikäli alueella on riittävästi liikennettä tai asutusta, voi lisäys 

asiakasvirtaan olla jopa 30 %.
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Ekopiste 
kotitalouksien 
apuna
kierrätyksessä 
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halutessaan jatkaa toimintaa yhdessä kaupan kanssa. Myös 

kauppa itse voi ottaa kustannusvastuun ekopisteestä ja hoitaa sen 

itse. Molemmissa tapauksissa asiasta on aina sovittava PYR Oy:n 

kanssa.  Ilman kunnan tai PYR Oy:n apua toimittaessa kustannukset 

saattavat kuitenkin nousta kaupalle liian korkeiksi.

 Muiden kuin pakkausjätteiden – esimerkiksi paperin ja 

vaatteiden – vastaanottamisesta sovitaan tapauskohtaisesti joko 

ekopistesopimuksen yhteydessä, tai suoraan niiden tahojen kanssa, 

jotka vastaavat paperin ja vaatteiden keräyksestä.

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy tai kunta ovat 

yhteydessä kauppoihin, jotka sopivat ekopisteeksi.

Jos PYR Oy tai kunta ei ota ekopistettä hoidettavakseen, 

kauppa vastaa kaikista kustannuksista. Kauppa sopii 

PYR Oy:n ja tuottajayhteisöjen kanssa ekopisteeseen 

palautuvien pakkausten toimittamisesta  PYR Oy:n ja 

tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 

MITÄ JÄRJESTELYITÄ TARVITAAN? 

Ekopisteen perustamisesta PYR Oy:n verkostoon laaditaan 

sopimus, jossa voidaan hyödyntää Päivittäistavarakauppa ry:n 

ja PYR Oy:n tekemää sopimusmallia.

Kustannusvastuiden jakautuminen, pisteen kunnossapito 

ym. asiat määritellään tarkemmin sopimuksessa.

Kaupan tulee aina varmistua siitä, että myymälän yhteydessä 

sijaitseva ekopiste pysyy siistinä.

EKOPISTEISSÄ VASTAANOTETAAN KOTITALOUKSISSA syntyvää 

kierrätysmateriaalia, kuten pakkauksia, paperia ja esimerkiksi 

käytettyjä vaatteita ja tekstiilejä. Etenkin haja-asutusalueilla 

ekopisteillä voi olla asiointia lisäävä vaikutus, kun kylien asukkaiden 

ei tarvitse lähteä muualle kierrätystä varten.

 Vuonna 2016 vastuu kuluttajapakkausten vastaanotosta siirtyy 

kunnilta niille yrityksille, jotka pakkaavat tuotteita tai maahantuovat 

pakattuja tuotteita. Käytännössä kuluttajapakkausten vastaanoton 

järjestämisestä huolehtii Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, 

jolle tuottajayhteisöt siirsivät tehtävän kesällä 2014 solmitulla 

sopimuksella. PYR Oy laatii verkostoonsa sopivien ekopisteiden 

osalta sopimuksen sen yrityksen kanssa, jonka hallitsemalla 

kiinteistöllä ekopiste sijaitsee. 

 Vuoden 2015 aikana selviää, mitkä kaupan nykyisistä ekopisteistä 

PYR Oy valitsee omaan verkostoonsa. Jos kaupan yhteydessä 

sijaitseva ekopiste ei kuulu PYR Oy:n verkostoon, kunta voi 
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Jorma Tikka, Sale Hurissalo

Muut kyläkaupan 
vetovoimaisuutta 
lisäävät palvelut
KYLÄKAUPPA VOI TARJOTA lukuisia palveluita alueellisen tarpeen 

mukaan. Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa voi avata uusia 

mahdollisuuksia. Oheispalvelutuotanto tulee kuitenkin suunnitella 

niin, että se on linjassa päivittäistavaroiden myynnin kanssa, eikä vie 

liikaa tiloja tai henkilöstön aikaa. 

 Esimerkiksi pienimuotoisen kahvilan voi perustaa paisto- tai 

pelipisteen yhteyteen. Asiakkaat voivat nauttia pientä purtavaa ja 

virvokkeita sekä nähdä muita kyläläisiä ostosten teon yhteydessä. 

Osan palveluista voi myös liittää kyläkaupan yhteyteen tai 

läheisyyteen erillisenä, toisen yrityksen liiketoimintana, joka 

osaltaan lisää myös kaupan asiakasvirtaa.

16
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Kunta palveluiden 
   päämiehenä 

KUNNISSA AJATUS MONIPALVELUPISTEESTÄ on tuttu. Se tunnistetaan 

yhteispalveluna, kyläkaupan oheispalveluina tai kyläkoulurakennuk-

sen käyttönä. Ajatus kunnan ja kaupan yhteisestä palvelutuotanto-

mallista on uusi, mutta perusteet kehittämiselle ovat olemassa.

 Julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin yhdistävä alueel-

linen palvelupiste on yksi ratkaisu, kun pitää sopeutua yhteiskun-

nassa meneillään oleviin muutoksiin. Toimintoja yhdistelemällä 

on mahdollista turvata lähipalveluita sekä löytää säästöjä ja uusia 

työmahdollisuuksia.

 Paikallinen palvelutarve, nykyinen tarjonta ja kohtaaminen 

tiedetään, joten aloitteen tekijänä uudelle yhteistyölle voi olla niin 

kunta, kauppa kuin joku muukin paikallinen toimija. 

Kyläkauppa ja julkiset hankinnat

Kyläkauppa voi osallistua valtion, kuntien ja näiden liikelaitosten 

julkisissa hankinnoissa järjestettäviin tarjouskilpailuihin. Kokonsa 

vuoksi kyläkaupat tekevät tarjouksia lähinnä kuntatasolla. 

Tarjouksen voi esimerkiksi tehdä elintarvikkeiden toimituksesta 

kunnan ruokapalveluihin kuten kouluihin tai vanhainkoteihin. 

 Julkinen hankinta kilpailutetaan hankintalain mukaisesti, jos 

hankintasopimuksen ennakoitu arvonlisäveroton arvo ylittää 

Alueellisen palvelupisteen tai palvelukokonaisuuden avulla voimme sopeutua yhteiskunnassa 

meneillään oleviin muutoksiin ja turvata kuntalaisille tärkeät lähipalvelut. Uudistamalla palveluiden 

työnjakoa yhdessä kyläkauppojen kanssa saadaan palveluita lähemmäs kuntalaisia samalla, kun 

kunnan työntekijät voivat keskittyä ydintehtäviinsä. Uutta ajattelua tarvitaan niin kunnilta kuin 

kyläkauppiailtakin!” 

TIMO KIETÄVÄINEN, VARATOIMITUSJOHTAJA, KUNTALIITTO

30 000 euroa. Tätä pienempiä hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa, 

vaan kunnan hankintayksikkö voi vapaasti valita sopimuskump-

paninsa. Hankintalain keskeisiä periaatteita kuten avoimuutta ja 

syrjimättömyyttä tulee tällöinkin noudattaa. Julkisilla toimijoilla 

kuten kunnilla on kuitenkin usein omat menettelyohjeensa myös 

pienhankintojen osalta. 

Kerro kauppasi palveluista kunnalle

Onnistumista tarjouskilpailussa voi edesauttaa parantamalla omaa 

hankintaosaamistaan. Hankintamenettelyn tunteva kyläkauppias 

osaa tehdä laadukkaita tarjouksia ja välttää turhat muotovirheet.

 Oma aktiivisuus ja markkinointi auttavat osaltaan pääsemään 

mukaan hankintoihin. Kunnassa ei välttämättä tiedetä, mitä yri-

tysten tarjoamia palveluita kunnan alueella on saatavilla. Siksi 

kunnallisia hankintoja ei välttämättä osata räätälöidä sellaisiksi, että 

kyläkauppa voisi osallistua tarjouskilpailuun. Myös alle 30 000 euron 

arvoiset pienhankinnat voivat kyläkaupan kannalta olla merkittäviä. 

Kyläkaupan kannattaakin pitää julkisia hankintoja tekevät paikalliset 

toimijat tietoisina siitä, mitä palveluita kyläkaupalla on tarjottava-

naan! 
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ATERIAPALVELU ON KUNNAN ruokahuollon järjestämää palvelua 

perusturvan asiakkaille ja ulkoiseen myyntiin. Ateriat 

valmistetaan keskuskeittiössä tai esimerkiksi koulujen 

keittiöissä, joista ne kuljetetaan tai jaetaan asiakkaalle. 

Palveluyhteistyölle on mahdollisuus silloin, kun myös kaupalla 

on jo käytössä tarkoitukseen soveltuva keittiö esimerkiksi 

kahvila- ja/tai lounaspalvelua varten. Asiakaskuntakin voi jo 

lähtötilanteessa olla osin samaa.

 

ESIMERKKEJÄ YHTEISTYÖSTÄ:

• Kauppa voi vastata kunnan perusturvan asiakkaiden 

 ateriapalveluista kokonaan tai silloin, kun kyläkoulun keittiö 

 on kiinni.

• Kunta ostaa esimerkiksi kyläkoulun keittiölle ainekset kylä-

 kaupalta.

 

Molemmissa tapauksissa kunta säästää erityisesti ruoan ja 

raaka-aineiden kuljetuskustannuksissa, kauppa taas saa uusia 

asiakkaita ja ansiomahdollisuuksia.

Ateriapalvelu tuo valmiit annokset kouluihin ja kotihoidon asiakkaille

Aiemmin koulu toimitti annokset ateriapalvelulle. Kun koulun toiminta lakkasi kesäloman ajaksi, 

ehdotin palvelun järjestämistä kauppamme kautta. Keittiö meillä oli valmiina ja kotiinkuljetuksia 

varten ostimme pienen pakettiauton. Nyt kauppa valmistaa ja pakkaa annokset valmiiksi 

kodinhoitajaa varten. Usein kodinhoitajat tekevät samalla muitakin ostoksia. Asiakkaille on avattu 

kauppaan tilit laskutusta varten. Kaupalle palvelu tuo lisämyyntiä ja uusia asiakkaita. Toiminta on 

laajenemassa, neuvottelemme mm. taksiyrittäjien mahdollisuuksista toimittaa tavaroita. Uskon, 

että myös kaupan kahviossa tapahtuva ruokailu tulee lisääntymään.”

KEXTRAKAUPPIAS PENTTI KAULAMO, KONNUSLAHTI, LEPPÄVIRTA

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Jos kaupalla on jo toimivat kahvila- ja/tai lounaspalvelut, 

ovat edellytykset yhteistyölle hyvät.

Logistisesti palvelut saattavat kulkea samoilla teillä samoja 

asiakkaita palvellen. Tällöin paikallisesti kuljetusten 

hoitamisesta voidaan sopia esimerkiksi kotihoitajien, kaupan, 

kylätalkkareiden, taksiyrittäjien ja koulukyytien järjestäjien 

kesken.

Ruoka-aineiden toimittamisen perusedellytys on 

tuotevalikoima ja sen tarvittava täydentäminen.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Jos kahvila- ja/tai lounaspalveluvalmius on jo olemassa, 

investointitarve kohdistuu sopivan valmistus- ja 

kuljetuskaluston varmistamiseen ja täydentämiseen.

Kunnan kanssa on sovittava palvelun hinnoittelusta ja 

asiakastiedoista.

Asiakkaita täytyy informoida uudesta palvelusta. 

Ruoka-aineiden toimittamisen osalta on kunnan kanssa 

sovittava tuotteista, toimitusajoista ja kuljetuksista tai 

pakkaamisesta ja noutamisesta.

PALKKIO KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Kaupalle tarjoutuu mahdollisuus aloittaa uusi toiminta.

Kaupalle tarjoutuu mahdollisuus laajentaa 

kahvilatoiminnasta lounastoimintaan.

Kauppa saa lisämyyntiä ja asiakasvirtaa paitsi ateriapalvelun 

asiakkaista myös paikallisista ja kesäasukkaista.
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DIGITAALINEN NÄYTTÖTAULU ON ajantasainen tapa kertoa 

vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille heitä koskevista 

julkisista, kunnallisista ja paikallisista palveluista, 

tapahtumista ja ilmoituksista sekä julkaista kaupan omia 

tiedotteita. Litteä näyttötaulu voidaan sijoittaa perinteisten 

ilmoitustaulujen tilalle tai rinnalle kyläkauppaan.

 Tiedottamisessa ja ilmoittelussa tulee ottaa huomioon 

paikalliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Kunnallisena 

ilmoitustauluverkostona palvellessaan sisällön tuotanto- 

ja ylläpitovastuu on kunnalla. Muuta sisältöä tuottavat 

paikalliset toimijat, yritykset ja/tai muut julkisten 

palveluiden tuottajat.  

 Myös kauppa voi vastata ilmoitustaulun tiedottamisesta, 

jolloin kunnallisten ja paikallisten tiedotteiden jakaminen 

on osa asiakaspalvelua. Samaan verkkoon kytkettyinä 

useamman näytön sisältöä on yhdenkin henkilön helppo ja 

vaivaton päivittää yhdestä paikasta.

Näyttötaulu ajankohtaisen tiedottamisen tueksi

191919

Näyttötaulu on kätevä tapa yhdistää useamman toimijan ja aihealueen ajankohtaista viestintää yhteen 

kanavaan näkyvälle paikalle myymälään. Näyttötaulua on helppo päivittää ja mahdollista ylläpitää 

keskitetysti verkon yli.”

KAISU AUER, RYHMÄPÄÄLLIKKÖ SALE, OSUUSKAUPPA ARINA

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Keskeisenä ja päivittäin palvelevana paikkana kauppa 

soveltuu tarkoitukseen.

Infonäyttö (taulu-tv) vie vähän tilaa ja niitä on saatavilla 

erikokoisina.

Tehostaa kaupalla olevan vapaan tilan, kahvila- ja/tai 

lounastilan hyödyntämistä.

Perustamisen edellytys on yhteisymmärrys tarpeesta, 

sopivasta paikasta, kustannuksista sekä hankinta- ja 

ylläpitovastuusta.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Infonäyttö (taulu-tv) edellyttää vapaata seinätilaa ja 

mahdollisesti tarvittavia sähkötöitä.

Toimiva internetyhteys tarvitaan esimerkiksi etäpäivitystä 

varten.

Hankintaan voi olla useita eri ratkaisumalleja kunnan tai 

kaupan hankinnasta yhteishankintoihin, vuokraukseen tai 

mainosrahoitteiseen toimintaan.

Vastaavasti sisällöntuotanto ja ylläpitovastuu voidaan sopia 

paikallisesti. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm. kuka päivittää 

sisältöä, miten aineisto toimitetaan ja mitä näytöllä saa 

pyöriä.

Taulu-tv:n sijoittaminen keskeiselle paikalle, esimerkiksi 

kaupan sisääntulon tai kassojen läheisyyteen.

PALKKIO KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Hyöty kaupalle tulee ensisijaisesti lisääntyvän asiakasvirran 

kautta.

Näytön omistaja voi halutessaan hinnoitella näytön 

ilmoitustilan ja ylläpidon.
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OSTOSTEN KOKOAMINEN ja kotiinkuljetus on monen kyläkaupan palvelua 

jo nyt. Yhteistyötä koti- ja hoivapalvelun kanssa voi tehdä esimerkiksi: 

• kokoamalla ostokset kaupasta valmiiksi noudettaviksi tai 

 toimittamalla ne suoraan asiakkaalle.

• yhdistämällä ostokset ateriapalveluun tai päinvastoin. 

• tarkistamalla asiakkaan pärjääminen ateria- ja/tai ostoskuljetusten 

 yhteydessä. 

• laajentamalla kuljetuspalvelu “kauppakyydeiksi”, jossa yksin elävien 

 vanhusten sosiaalisuutta, pärjäämistä ja asiointia tuettaisiin 

 järjestämällä asiointikäyntejä kyläkaupalla.

Ateria- ja ostospalvelun asiakkaina voivat luonnollisesti olla 

kaikki paikalliset ja vapaa-ajan asukkaat. Kuljetusten hoitaminen 

lisäpalveluineen tarjoaa täydennystä esimerkiksi paikallisen kuljetus- 

tai taksiyrittäjän toimintaan. 

Ostosten keräys- ja kuljetuspalvelulla lisää myyntiä

2020

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Palvelun perustaminen ja kehittäminen vaatii toimeen 

tarttumisen.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Yhdeksi työnkuvaksi tulee ostoslistojen kokoaminen, 

ostosten kerääminen ja pakkaus sekä mahdollinen kuljetus.

Ateriapalvelun ruoka-ainehankinnat ovat yhdistettävissä 

tähän tai päinvastoin.

Ostoskuljetuksista voi sopia erikseen, yhdistettynä 

ateriapalveluun tai muihin kuljetusjärjestelyihin.

PALKKIO KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Kauppa hinnoittelee palvelulle korvauksen sekä saa 

lisämyyntiä.
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KAUPALLA VOI OLLA oma tai kunnan toimittama tietokone 

nettipisteenä asiakaskäytössä. Tietokone on mahdollista 

rajoittaa näyttämään vain tiettyjä verkkosivuja tai se voi 

olla vapaassa käytössä. Pääsy epäluotettaville tai muuten 

sopimattomille sivustoille tulee estää esimerkiksi verkkoselaimen 

lapsilukkotoiminnolla. 

 Vaihtoehto tietokoneelle voi olla esimerkiksi kosketusnäyttötaulu. 

Samalla kaupalla voi olla myös sähköinen näyttötaulu, jolloin 

kunnan etäpalveluista tiedottaminen ja palveluiden käyttäminen on 

mahdollista kyläkaupalla.

Nettipiste tekee verkkopalvelut tutuiksi

EDELLYTYKSET PALVELUN PERUSTAMISELLE

Keskeisenä ja päivittäin palvelevana paikkana kauppa 

soveltuu tarkoitukseen.

Tehostaa kaupassa olevan vapaan tilan, kahvila- ja/tai 

lounastilan hyödyntämistä.

MITÄ JÄRJESTELYITÄ JA INVESTOINTEJA TARVITAAN?

Edellyttää, että kaupalla on riittävä vapaa tila konetta varten 

sekä toimiva verkkoyhteys.

Hankintaan on useita ratkaisumalleja kunnan tai kaupan 

hankinnasta yhteishankintoihin, vuokraukseen tai 

mainosrahoitteiseen toimintaan. 

TIETOSUOJA

Nettipisteessä käytettävä tietokone on sijoitettava siten, että 

muut kaupassa asioivat eivät näe tietokonetta käyttävän 

asiakkaan luottamuksellisia tietoja.

Jos asiakas käy nettipisteen kautta luottamuksellisia 

keskusteluja esimerkiksi viranomaisten kanssa, tietokone 

tulee sijoittaa suljettuun ja äänisuojattuun tilaan.

Tietokoneen tietoturvasta tulee huolehtia riittävällä 

tasolla (palomuuri, virustorjunta), jotta koneeseen ei voida 

murtautua ulko-puolelta.

Tietokoneella ei tule päästä kaupan sisäisiin järjestelmiin.

PALKKIO KAUPALLE JA VAIKUTUS ASIAKASVIRTOIHIN

Hyöty kaupalle tulee ensisijaisesti lisääntyvän asiakasvirran 

kautta. 

Tukee esimerkiksi kaupalla olevan kahvilan toimintaa.

Mahdollistaa etäpalveluiden, kokouspalveluiden tai 

työtilakäytön kehittämistä silloin, kun käytössä on kahvila tai 

oma tila.

Heikosti toimivien nettiyhteyksien maaseudulla kaupan 

nettipiste tarjoaa pääsyn sähköiseen asiointiin.
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KYLÄKAUPAN KEHITTÄMISEEN ON ELY-keskusten kautta tarjolla 

palvelupaketti, joka auttaa suunnittelemaan yrityksen toimintaa ja 

resursoimaan sitä muuttuvien tarpeiden mukaan.

Yritysten kehittämispalvelut apuna 
uusissa haasteissa 
ELY-keskuksen tarjoamien konsultointi- ja koulutuspalveluiden 

avulla pk-yritys voi saada käyttöönsä ulkopuolista näkemystä ja 

asiantuntemusta yrityksen kehittämisen ratkaisevissa taitekohdissa. 

 Alkuun pääsee esimerkiksi täyttämällä verkossa yrityksen 

kehittämiskartoituskyselyn ja lähettämällä sen omaan ELY-

keskukseen. Kartoitus antaa sekä yritykselle että ELY-keskuksen 

asiantuntijoille hyvän kuvan lähtötilanteesta ja yrityksen 

ensisijaisista tarpeista. 

 Kartoitus toimii keskustelun pohjana tapaamisessa, jossa 

yritykselle haetaan asiantuntijan kanssa oikea kehittämispolku ja 

palvelut. Yritykselle voidaan esimerkiksi tehdä kattava nykytila-

analyysi, joka antaa selkeän kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta ja 

tarpeista. Tuloksena syntyy konkreettinen kehittämissuunnitelma 

ja toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kyläkauppa voi 

jatkaa toimintansa kehittämistä. Tutustu palveluihin verkossa: 

yritystenkehittamispalvelut.fi  

YRITYKSEN KEHITTÄMISKARTOITUS

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT

ANALYYSI
Nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma

KONSULTOINTI
Liiketoiminnan konsultointipalvelut

KOULUTUS
Koulutusohjelmat avainhenkilöille

MUUT PALVELUT

RAHOITUSPALVELUT      TE-PALVELUT

Apua kyläkaupan 
 kehittämiseen
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uusissa haasteissa
ELY-keskuksen tarjoamien konsultointi- ja koulutuspalveluiden 

avulla pk-yritys voi saada käyttöönsä ulkopuolista näkemystä ja 

asiantuntemusta yrityksen kehittämisen ratkaisevissa taitekohdissa. 

 Alkuun pääsee esimerkiksi täyttämällä verkossa yrityksen 

kehittämiskartoituskyselyn ja lähettämällä sen omaan ELY-

keskukseen. Kartoitus antaa sekä yritykselle että ELY-keskuksen 

asiantuntijoille hyvän kuvan lähtötilanteesta ja yrityksen 

ensisijaisista tarpeista.

 Kartoitus toimii keskustelun pohjana tapaamisessa, jossa 

yritykselle haetaan asiantuntijan kanssa oikea kehittämispolku ja 

palvelut. Yritykselle voidaan esimerkiksi tehdä kattava nykytila-

analyysi, joka antaa selkeän kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta ja 

tarpeista. Tuloksena syntyy konkreettinen kehittämissuunnitelma 

ja toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kyläkauppa voi 

jatkaa toimintansa kehittämistä. Tutustu palveluihin verkossa: 

yritystenkehittamispalvelut.fi  

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT

ANALYYSI
Nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma

KONSULTOINTI
Liiketoiminnan konsultointipalvelut

KOULUTUS
Koulutusohjelmat avainhenkilöille

MUUT PALVELUT

RAHOITUSPALVELUT      TE-PALVELUT
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KYLÄKAUPPA VOI HAKEA toimintansa kehittämiseen tukea valtiolta. 

Aiempaa kyläkaupan investointitukea ei enää ole käytössä, vaan 

sen sijaan voi hakea yritysten kehittämisavustusta. Avustuksen 

myöntämisen perusteista säädetään laissa ja sitä haetaan ELY-

keskukselta.

 Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään lähtökohtaisesti 

vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Avustusta voidaan myöntää 

hankkeisiin, joita ei toteutettaisi ilman avustuksen myöntämistä tai 

joissa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen 

toteuttamiseen:

1. nopeammassa aikataulussa,

2. korkeatasoisempana tai

3. laajempana.

Lisäksi kehittämisavustus suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan 

olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1. käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen,

2. innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen,

3. kasvuun tai kansainvälistymiseen,

4. tuottavuuteen tai

5. energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Kehittämisavustuksen osuus investoinnista vaihtelee 10–35 %:n 

välillä. Suuruus riippuu yrityksen koosta ja tukialueesta, jolla yritys 

sijaitsee. Korvausinvestointeja ei ole mahdollista rahoittaa.

Esittele hankeidea ajoissa ELY-keskukselle
Kyläkaupan kannattaa mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa ennen hankkeen käynnistämistä olla yhteydessä 

ELY-keskukseen. Siellä asiantuntijat voivat tarkemmin arvioida 

hankkeen rahoitusmahdollisuudet ja muut käytettävissä olevat 

kehittämispalvelut.

 Alueelliselta ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-

ryhmältä kannattaa tiedustella Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman 2014–2020 kehittämistoiminnasta, jota 

suunnataan erityisesti maaseutualueen palveluiden kehittämiseen. 

Lisätietoa verkossa: www.maaseutu.fi , www.mavi.fi  ja 

www.leadersuomi.fi .

Kirsi Kaasalainen, Letkun Puoti Osk
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Voiko kyläkauppani saada julkista rahoitusta? 



”EUROOPAN MAASEUDUN 
KEHITTÄMISEN 
MAATALOUSRAHASTO: 
EUROOPPA INVESTOI 
MAASEUTUALUEISIIN”

KYLÄKAUPPA  TULEVAISUUDEN VÄYLÄ PALVELUIHIN 

Kyläkaupoilla on merkittävä tehtävä maaseudun palveluiden tarjoajana 

ja maaseudun elävöittäjänä. Yhteiskunnassa käynnissä olevat muutokset 

väestön ikä-, väestö- ja elinkeinorakenteessa luovat uusia mahdollisuuksia 

kyläkauppojen toiminnan kehittämiselle. 

Lähipalvelut ovat elinvoimaisen maaseudun kannalta ratkaisevia. Palvelut 

ovat olennainen osa lähikaupan tarjontaa, ja niiden merkitys korostuu 

erityisesti maaseudulla. Posti- ja pakettipalvelu sekä lääkkeiden jakelu ovat 

arjen peruspalveluita, jotka tulee tuottaa lähellä asukkaita. Lähipalveluiden 

puuttuminen vie asiointia kaupunkeihin ja kuntakeskuksiin, mikä näivettää 

kyläyhteisöä ja heikentää myös kyläkaupan omaa kannattavuutta.

Maaseudun kyläkauppa voi kehittyä tulevaisuuden tekijäksi, joka toimii 

kyläläisten väylänä monipuoliseen palveluverkostoon – samalla kaupassa 

asiointi lisääntyy. Monipuolisista lähipalveluista hyötyvät niin kauppa kuin 

kyläyhteisökin. 




