
  Saisiko olla 
yksityisiä ja julkisia 
 lähipalveluita
kyläkaupasta?

KESKUSTELUALOITE KUNTIEN, YRITYSTEN JA 
ASUKKAIDEN PALVELUYHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI



Kyläkaupat ovat merkittäviä maamme haja-asutusalueiden asuttavuuden 

kannalta. Niitä on tällä hetkellä enää noin 300, ja määrä vähenee noin 30 myy-

mälän verran vuosittain. Tällä vauhdilla kyläkauppoja ei enää kymmenen vuo-

den kuluttua ole olemassa. Kyläkaupat pitävät maaseutua elävänä – siksi on 

tärkeää pitää myös kaupat elinvoimaisina. Kylien jälkeen saattaa olla vuorossa 

päivittäistavarakaupan palveluiden heikkeneminen taantuvissa taajamissa ja 

lähiöissä.

Yhteiskunnassa meneillään olevat isot muutokset 

– kuten väestön ikärakenteen muutos – vaativat 

sopeutumista ja uusia innovaatioita niin yksityisiltä 

kuin julkisiltakin toimijoilta. Tulevaisuudessa juuri 

kyläkauppa voi toimia kyläläisten väylänä laajaan pal-

veluverkostoon. Se tarjoaa hyvät elämisen mahdolli-

suudet niin kyläkaupalle kuin koko kyläyhteisölle.

Palveluitaan kuluttajan lähellä tarjoavan kaupan 

mahdollisuudet pitää tunnistaa ja tunnustaa. Palvelu-

tuotanto kuntakeskusten ulkopuolella tarvitsee uusia 

toimintatapoja toimiakseen myös tulevaisuudessa. Yksittäiset ratkaisut ja sel-

viytymistarinat ovat kannustavia, mutta ne eivät pelkästään riitä. Tarvitsemme 

kokonaisuutta katsovan yhteiskunnallisen kehittämisotteen, yhteisiä toiminta- 

ja sopimusmalleja palveluiden paikallisesta järjestämisestä, mahdollisen 

tukimekanismin sekä tarvittaessa lainsäädännöllisiä uudistuksia.

Tämä esite on keskustelunavaus, jotta arjen tärkeiden palveluiden saatavuus 

voidaan turvata ja asuminen mahdollistaa eri puolilla Suomea. Toivomme esit-

teen herättävän ajatuksia ja toimivan kipinänä kuntien, yritysten ja asukkaiden 

uusien yhteistyömallien ja kumppanuuksien syntymisessä!
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Kyläkauppojen 
       merkitys ja 
mahdollisuudet 
         pitää tunnistaa

   Tulevaisuudessa 
   juuri kyläkauppa voi 
toimia kyläläisten väylänä 
laajaan palveluverkostoon.
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Saisiko olla yksityisiä ja julkisia palveluita kyläkaupasta -esite 

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 

KYLÄKAUPPAHANKE

Päivittäistavarakauppa ry, Turun yliopiston Brahea-keskus 

sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Hankkeen 

yhteistyökumppaneita olivat Kuntaliitto, Alko Oy, Posti Oy, 

Matkahuolto Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus Oy ja 

Yliopiston Apteekki Oy. Hanketta on rahoitti EU:n maaseuturahasto 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta.

   Kyläkaupan haasteet ja mahdollisuudet koskevat 
   myös lähiöiden ja taajamien pieniä kauppoja.”

SISÄLLYS
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      Lähipalveluita, 
  lähidemokratiaa ja elinvoimaista

kilpailutetaan siiloihin puristettuina toiminnallisesti kapeina, 

mutta maantieteellisesti laajoina kokonaisuuksina, joihin 

kylien pienyrittäjät ja yhteisöt eivät voi vastata.

Lähipalvelut kyläkaupasta 
– etuja kaupalle ja asukkaille
Vastavoimana tälle päätöksenteon ja pal-

veluntuotannon suuruuden logiikalle on 

kokeiltava jotain uutta: on löydettävä uusia 

tapoja järjestää kuntalaisten mahdollisuus 

määritellä palveluitaan sekä osallistua 

niiden tuotantoon paikallisten yritysten ja 

yhteisöjen kautta. Lähipalveluita tarvitaan 

edelleen myös väestö- ja ikärakenteen 

muutosten koettelemissa kylissä, taajamissa ja lähiöissä. 

 Kyläkauppojen säilymisen edellytys on paikallisten 

tarpeiden huomiointi ja niihin vastaaminen kiinnostavalla 

palvelukokonaisuudella. Kylien kaupassakäyntialueen 

LÄHIPALVELUT OVAT PÄIVITTÄIN tai toistuvasti käytettäviä palve-

luita. Tavallisimpia lähipalveluita ovat päivittäistavarakauppa, 

koulu, postipalvelut ja -jakelu, päivähoito, kotipalvelu ja -hoi-

to, kirjastopalvelut, liikunta-

paikat ja verkkopalvelut.

 Lähidemokratian avulla 

pyritään antamaan kuntalai-

sille paikallisen tason vaiku-

tusmahdollisuudet omien 

palveluidensa sisältöön ja 

toteutustapaan. Erityisesti 

suurten kuntien reuna-alu-

eilla kuntalaiset jäävät usein 

sivuun itseään koskevasta 

päätöksenteosta, ja menettävät näin roolinsa vastuullisina 

vaikuttajina ja kansalaisina.

 Myös taloudellinen aktiivisuus hiipuu reuna-alueilta, kun 

päätöksenteko siirtyy kuntakeskuksiin. Kunnalliset palvelut 

   Lähipalveluita 
   tarvitaan edelleen 
myös väestö- ja 
ikärakenteen muutosten 
koettelemissa kylissä, 
taajamissa ja lähiöissä.

 maaseutua
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vakituinen asukasmäärä vaihtelee parista sadasta noin tuhan-

teen. Väestön väheneminen ja vanheneminen ovat haaste, 

mutta samanaikaisesti ne lisäävät lähipalveluiden tarvetta 

haja-asutusalueilla. Merkittävän lisän asiakaskuntaan ja palve-

lutarpeisiin tuovat kesäasukkaat. 

 Oheispalveluiden tarjoaminen kaupassa ei ole kuitenkaan 

yksin kauppiaan päätettävissä, eikä niiden tarjoaminen ole 

ilmaista. Usein kuntakeskusten ulkopuolella ongelmaksi muo-

dostuu se, kuka maksaisi kauppiaille ja/tai muille palvelutuot-

tajille riittävän korvauksen oheispalveluiden ylläpitämisestä.

 Tässä esitteessä esiteltävän lähipalvelukokeilumallin 

tavoitteena on herättää yhteiskunnallista keskustelua lähipal-

velujen elinkelpoisuudesta ja tarjota näkökulmia poliittisille 

päätöksentekijöille niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan 

lähipalvelun turvaamiseksi tulevaisuudessa.
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                   Kyläkauppojen säilymisen edellytys 
on paikallisten tarpeiden huomiointi ja niihin vastaaminen 
kiinnostavalla palvelukokonaisuudella.

Arto Lampinen, K-extra Lampinen



Puheenvuoro: Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KUNNAN asukkaille entistä tehok-

kaammin on keskeinen haaste kunnille myös jatkossa. 

Haastetta lisäävät palvelutarpeiden lisääntyminen, kun-

tatalouden supistuminen ja kilpailu osaavista työnteki-

jöistä. Yhdeksi kuntien luontevaksi yhteistyökumppaniksi 

ovatkin nousemassa kylien, taajamien ja lähiöiden pienet 

kaupat.

Kunta hakee laatua ja tehokkuutta
Kunnan kannalta yhteistyön kyläkaupan kanssa on oltava 

taloudellisesti järkevää. Luonnollisesti myös kyläkaupan tulee 

hyötyä yhteistyöstä, jotta se olisi kestävällä pohjalla. Kunta 

voi hyötyä uusista toimintatavoista muun muassa toiminnan 

tuloksellisuuden lisääntymisenä. Kyläkauppojen avulla on 

mahdollista lisätä kunnan palveluja tarjoavia palvelupis-

teitä kasvattamatta kunnan omien toimipaikkojen määrää. 

Uudistamalla palveluiden työnjakoa saadaan siis palveluita 

lähemmäs kuntalaisia. 

 Kyläkauppa voi muodostaa kunnan siltä ostamista palve-

luista palvelukokonaisuuksia, joita se voi tarjota asiakkailleen 

kaupassa – tai jopa kotiin saakka kuljetettuna. Monipuolisesti 

yksityisiä ja julkisia palveluita tarjoava kauppa luo lisäarvoa 

kuntalaiselle ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Tällainen 

kehitys on mahdollista määrätietoisella ja mahdollisuuksia 

näkevällä politiikalla.

Entistä parempia lähipalveluita 
Lähipalvelut ovat kuntalaisten usein käyttämiä, ja niiden 

pariin on helppo hakeutua. Tiedetään, että keskusetäisyyden 

kasvaessa palveluverkko harvenee heikentäen palveluiden 

saatavuutta ja saavutettavuutta. Vanhusväestö on kasvava 

palveluiden kohderyhmä. Kun tehokkuutta haetaan palvelui-

ta keskittämällä, heikennetään usein palvelujen saavutetta-

vuutta merkittävälle osalle kuntalaisia.

 Palveluiden on oltava jatkossa entistä liikkuvampia. 

Esimerkiksi paikallinen lähilogistiikkayrittäjä voisi hoitaa 

elintarvikekaupan, kunnan elintarvike-, kirjasto- ja vammais-

ten apuvälinepalveluiden sekä postin ja muiden toimijoiden 

kuljetukset yhdellä ratkaisulla. Tällöin yksikkökustannuksia 

voidaan alentaa merkittävästi verrattuna kunkin toimijan itse 

toteuttamaan malliin.

 Toinen vaihtoehto on ”hajakeskitetty”, helposti saatavilla 

oleva palvelu. Esimerkiksi kyläkauppaan sijoitettava palve-

lupiste tai palvelukokonaisuus voi olla resurssitehokas tapa 

6

Palvelut lähelle kuntalaista
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sopeutua yhteiskunnassa meneillään 

oleviin muutoksiin. Kyläkauppa voi 

myös verkottua muiden alueen yritys-

ten esimerkiksi elintarviketuottajien kanssa ja näin vahvistaa 

alueen elinvoimaa entisestään.

Paikallinen palvelutarve 
ratkaisee
Haasteiden edessä tarvitaan uutta ajattelua. Avain lähipalve-

luiden parantamiseen on paikallisten resurssien tehokas käyt-

tö ja keskinäinen tukeminen, jotta ostovoima ja toimeliaisuus 

säilytetään. Yhteistyöaloitteen voi tehdä niin kunta, kauppa 

kuin jokin muukin paikallinen toimija.

 Lähipalvelukokonaisuuden lähtökohtana pitäisi olla 

paikallinen palvelutarve. Käytännössä kuitenkin palvelutar-

jonnan määrittelevät usein nykyiset tuottamisvastuut. Ne 

antavat myös kuvan palveluiden vastaavuudesta kysyntään. 

Näin toimittaessa paikallisia resursseja ei käytetä parhaalla 

mahdollisella tavalla asukkaiden hyödyksi.

 Erilaisten toimijoiden yhteistyöl-

lä turvataan palveluita, varmiste-

taan asioinnin helppous ja tilojen 

tehokkaampi käyttö. Hyötyä saadaan myös palvelu- ja tava-

ralogistiikan sekä fyysisten ja sähköisten palvelusovelluksien 

kehittämismahdollisuuksista.

Lähipalvelukokeilua tarvitaan
Ratkaisut, joilla kunta, kauppa, muut yritykset ja kolmannen 

sektorin toimijat löytävät toisensa lähipalveluiden tuottami-

sessa vaihtelevat paikallisesti. Lähipalvelukokeilulle onkin 

selkeä tarve. Sen avulla voitaisiin kehittää uutta mallia, jossa 

kunta määrittelisi kylän, taajaman tai lähiön lähipalvelutar-

peet. Seuraavaksi alueen toimijat tekisivät tarjouksen lähipal-

velukokonaisuudesta.

 Palvelutarpeeseen vastaamisesta huolehtisivat kun-

nan kanssa lähellä kuntalaista olevat paikalliset yritykset ja 

kolmannen sektorin toimijat. Kokeilun kautta selviäisi myös, 

olisiko lähipalveluiden tukeminen järkevää uuden ”lähi-

palveluiden valtiontuki” -instrumentin avulla.

Tulevaisuudessa kyläkauppa voi muodostaa palvelukokonaisuuksia kuntalaisille.

KUNTA

TOIMIALA TOIMIALATOIMIALA TOIMIALA TOIMIALA

KUNTA

TOIMIALA TOIMIALATOIMIALA TOIMIALA TOIMIALA

   Monipuolisesti 
   yksityisiä ja julkisia 
palveluita tarjoava kauppa 
luo lisäarvoa kuntalaiselle 
ja vahvistaa alueen 
elinvoimaisuutta.

KYLÄKAUPPA



Vaikuta lähipalveluiden 

tulevaisuuteen!
Yhteiskunnassa meneillään olevat isot muutokset vaativat sopeutumista ja uusia innovaatioita 
niin yksityisiltä kuin julkisiltakin toimijoilta.

On löydettävä uusia tapoja järjestää kuntalaisten mahdollisuus määritellä palveluitaan sekä osallistua 
niiden tuotantoon paikallisten yritysten ja yhteisöjen kautta. Lähipalveluita tarvitaan erityisesti väestö- ja 
ikärakenteen muutosten koettelemissa kylissä, taajamissa ja lähiöissä.

Kyläkauppahankkeen lähipalvelukokeilumallin tavoitteena on herättää yhteiskunnallista keskustelua 
lähipalvelujen elinkelpoisuudesta ja tarjota näkökulmia toimenpiteisiin, joita tarvitaan lähipalvelun 
turvaamiseksi tulevaisuudessa. 

Keskustelu jatkuu Seminaarissa, puhujana muun muassa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. 

10.2.2015 klo 9-11.30 Finlandia-talo, Helsinki

Ilmoittaudu osoitteessa www.kylakauppahanke.fi 

Voit seurata tapahtumaa myös webcastin välityksellä.

”EUROOPAN MAASEUDUN 
KEHITTÄMISEN 
MAATALOUSRAHASTO: 
EUROOPPA INVESTOI 
MAASEUTUALUEISIIN”

Liikenne- ja kuntaministeri 
Paula Risikko
valtiovarainministeriö

SOK:n kenttäjohtaja 
Arttu Laine
Päivittäistavarakauppa ry:n 
puheenjohtaja

Varatoimitusjohtaja 
Timo Kietäväinen
Suomen Kuntaliitto



 klo 9.00 Tilaisuuden avaus

 Mitä ovat lähipalvelut kaupan näkökulmasta? 
 Päivittäistavarakauppa ry:n puheenjohtaja, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine

klo 9.10 Lähikaupasta monipalvelupiste yksityisen ja julkisen yhteistyönä
 Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, valtiovarainministeriö

klo 9.30 Miten säilytämme toimeliaisuuden kuntakeskusten ulkopuolella
 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto

klo 9.40 Kyläkauppahankkeen keskeiset tulokset
 Tutkija Jussi Nyrhinen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
 Suunnittelija Sami Tantarimäki, Turun yliopiston Brahea-keskus

klo 10.00 Kahvi

klo 10.25 Keskustelualoite: Saako olla yksityisia ja julkisia palveluita kyläkaupasta?
 Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry

klo 10.45 Kommenttipuheenvuorot
 Professori, emerita Briitta Koskiaho-Cronström, Tampereen yliopisto
 Kansanedustaja, Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anne Kalmari

klo 11.05 Paneeli ja keskustelua
 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen, Leppävirran kunta
 Aluemyyntijohtaja Jarmo Laiho, Suomen Lähikauppa Oy
 Kansanedustaja, Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anne Kalmari
 Professori, emerita Briitta Koskiaho-Cronström, Tampereen yliopisto
 Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry

klo 11.30 Tilaisuus päättyy

Aluemyyntijohtaja 
Jarmo Laiho
Suomen Lähikauppa Oy

Professori, emerita 
Briitta Koskiaho-Cronström
Tampereen yliopisto

Kunnanjohtaja 
Matti Raatikainen
Leppävirran kunta



Kohti systemaattista lähipalveluiden kehittämistä: 
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lähipalvelukokeilun 
LÄHIPALVELUKOKEILU ON esitys siitä, kuinka kunnassa voidaan 

edetä paikallisten palvelutarpeiden arvioimisesta palveluiden 

taloudellisesti toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun. 

 Malli on myös esitys esimerkiksi ministeriön johtamaksi 

valtakunnalliseksi hankkeeksi, jossa kokeillaan paikallisen 

elinvoimaisuuden kannalta olennaisen palvelukeskuksen 

• palvelukonseptia,

• palvelutuotannon työnjakoa,

• ylläpitämisen mahdollisesti edellyttämiä 

 sopimuskäytäntöjä

• ylläpitämisen mahdollisesti edellyttämää lainsäädännön 

 kehitystarvetta ja

• ylläpitämisen mahdollisesti edellyttämiä rahoituksen 

 tukimuotoja.

Vapaasti soveltaen toimintamallissa on kyse uudesta yhteis-

työstä, työnjaosta, sopimisesta ja taloudellisesti toimivasta 

ratkaisusta kuntakeskusten ulkopuolisten lähipalveluiden 

tuotantoon. 

 Kokeilun aikana eritellään hyötyjen, tuottojen sekä kus-

tannusten jakautumista yksityisten, julkisten ja kolmannen 

sektorin toimijoiden kesken. Samalla arvioidaan julkisen tuen 

tarvetta ja toteuttamismahdollisuuksia elämänlaadulle ja 

perusturvalle olennaisten lähipalveluiden turvaamiseksi. 

Tarpeellisia palveluita taloudellisesti ja 
tuloksellisesti 
Lähipalvelukokeilussa on kolme päävaihetta, jotka jakautuvat 

kahdeksaan alavaiheeseen: ensimmäisessä päävaiheessa 

aktivoidaan toimijat, toisessa määritellään lähipalveluiden 

tarpeet ja selvitetään käytännön ratkaisut, ja lopuksi käynnis-

tetään uudenmuotoinen lähipalveluiden tuotanto. 

   Vaihe 1: Tahto esiin

1) Alueiden aktivointi, valtuuttaminen ja vastuuttaminen

Tunnistetaan kylien, taajamien ja lähiöiden paikalliset 

aloitteentekijät, jotka ovat halukkaita kehittämään omia lähi-

palveluitaan. Tässä vaiheessa nostetaan esille halu ja tahtotila: 

tarvitaan riittävästi kuntalaisten omaa aloitteellisuutta. Myös 

kunnan hallinnon on oltava avoin uusille palveluntuotannon 

mahdollisuuksille. Sen on voitava tunnistaa lähipalveluiden 

tuotantoa varten riittävät paikallisten yritysten ja yhteisöjen 

voimavarat.

2) Pilottikuntien valinta

Kokeiluun valitaan kunnat, joilla on kykyä ja halua testata 

mallia paikallisesti. Mukaan otetaan maantieteellisesti kattava 

otos erityyppisiä maaseutuja, kyliä, entisiä kuntakeskuksia ja 

taantuvia lähiöitä. 

 Alueella tulee olla aktiivinen paikallistoimija, joka ottaa 

vastuulleen asukkaiden tarpeita vastaavasta palvelukokonai-

suudesta huolehtimisen. Paikallistoimija voi olla esimerkiksi 

kyläkauppa, kodinhoitoyritys, järjestö tai kaupunginosa- tai 

kyläyhdistys. 
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malli
Paikallistoimija täsmentää esitykseensä:

• alueen ja palvelut, joita esitys koskee,

• palveluiden toteutustavan ja kustannusperusteisen 

 hinnan sekä

• palveluntuotannon yhteistyökumppanit.

Jorma Tikka, Sale Hurissalo

   Vaihe 2: Tarpeiden ja mahdollisuuksien arviointi

3) Kunnan arvio palvelutarpeista 

Kunta julkaisee palvelutarpeen arvion keskustelua ja ratkaisu-

esityksiä varten.

 Kunta arvioi, mitä julkisia kunnallisia lähipalveluita ko-

keiluun valitulla alueella (kylä, taajama tai lähiö) tarvittaisiin. 

Lisäksi kunta tunnistaa, mitä tärkeitä yksityisiä palveluita 

(esimerkiksi posti tai apteekin palvelupiste) alueelta puuttuu. 

Palveluntarpeita arvioitaessa keskustellaan alueen asukkai-

den kanssa.

Palvelutarpeen arviosta ilmenee:

• palvelut, joita kunnan näkemyksen mukaan alueella 

 tarvitaan,

• palvelujen asiakaspohja myös kesäasukkaat huomioon 

 ottaen sekä

• palvelujen nykyinen toteutustapa ja puutteet palveluiden 

 saatavuudessa.

4) Paikallistoimijan esitys palveluiden tuottamisesta

Paikallistoimija kuten kyläkauppa, kodinhoitoyritys tai kau-

punginosayhdistys kokoaa yhteen alueella olevat resurssit 

lähipalveluiden tuottamiseksi ja laatii esityksen kunnalle.
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lausunto palvelun tarpeellisuudesta ja palvelun toteuttami-

seksi tarvittavan tuen vähimmäismäärästä.

 Kokeilu myöntää paikallistoimijalle tukea investointeihin 

ja palveluiden tuottamiseen ennalta määriteltyjen kriteerei-

den mukaisesti. 

7) Kunnan ja paikallistoimijan välinen sopimus

Kunta tekee sopimuksen paikallistoimijan kanssa lähipalvelun 

tuottamisesta.

 Alueen asukkaat osallistuvat lähipalveluiden tuottami-

seen yrityksissä ja yhteisöissä sekä arvioivat lähipalveluiden 

toimivuutta, kehitysmahdollisuuksia sekä sopimusten jatku-

mista määräajoin.

8) Toteutus

Kokeilussa toteutetaan riittävä määrä hankkeita, joiden 

pohjalta voidaan varmistua toimintamallin tehokkuudesta 

lähipalveluiden tuotannossa, kehittää mallia edelleen, sekä 

tehdä esitys mallin mukaisen toiminnan vakiinnuttamisesta.

1

ALUEIDEN 
AKTIVOINTI, 
VALTUUTTAMINEN JA 
VASTUUTTAMINEN

2

PILOTTIKUNTIEN 
VALINTA

4

PAIKALLISTOIMIJA 
LAATII ESITYKSEN 
PALVELUIDEN 
TUOTTAMISESTA

3

KUNTA JULKAISEE 
PALVELUTARPEEN 
ARVION KESKUSTELUA 
JA RATKAISUESITYKSIÄ 
VARTEN

LÄHIPALVELUKOKEILU KOHTA KOHDALTA

5) Kunta solmii sopimuksen tai kilpailuttaa hankinnan 

Jos kunta katsoo, että paikallistoimijan laatima esitys vastaa 

alueen palveluntarvetta ja luo tehokkaan mallin palveluiden 

tuottamiseksi, sillä on kaksi vaihtoehtoa:

• kunta hyväksyy esityksen ja solmii paikallistoimijan 

 kanssa sopimuksen, jos hankintalaki ei edellytä 

 hankinnan kilpailuttamista (pienhankinta) tai 

• kunta käynnistää julkisen hankintamenettelyn, jossa se 

 laatii hankinnan kohteen yksilöivän tarjouspyynnön,  

 joka vastaa parasta esitystä palvelukokonaisuuden 

 tuottamiseksi.  

   Vaihe 3: Uusi alku ja jatkuva kehittäminen

6) Tuen hakeminen ja myöntäminen

Paikallistoimija hakee kokeilun budjetista tukea lähipalvelu-

kokonaisuuden toteuttamiseksi, mikäli se ei pääse kunnan 

kanssa sopimukseen palvelun toteuttamisesta markkinaeh-

toisesti. Hakemuksen liitteenä on kunnan palveluntarpeen 

arvio, paikallistoimijan tekemä esitys sekä kunnan puoltava 
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Hankintalain soveltaminen lähipalveluiden 
hankinnassa
Hankintalakia sovellettaessa hankinta voidaan kilpailuttaa 

normaalisti avoimessa hankintamenettelyssä. Hankinta-

menettelynä voidaan poikkeustapauksissa käyttää myös 

neuvottelumenettelyä, mikäli hankinnan luonne ei mahdol-

lista etukäteistä hinnoittelua. Julkinen hankinta kilpailutetaan 

hankintalain mukaisesti, jos hankintasopimuksen ennakoitu 

arvonlisäveroton arvo ylittää 30 000 euroa. Tätä pienempiä ns. 

pienhankintoja ei ole pakko kilpailuttaa, vaan kunnan hankin-

tayksikkö voi vapaasti valita sopimuskumppaninsa.

Lähipalveluiden julkisen tuen 
toteuttamismahdollisuudet
Julkista tukea voidaan yleisesti kohdentaa toimintaan, jolla on 

yhteiskunnallisesti hyväksyttävä tarkoitus, ja joka ei vääris-

tä markkinoita. Lisäksi julkisen tuen tulisi lähtökohtaisesti 

vaikuttaa merkittävästi toteutettavan toiminnan aikatauluun, 

laatuun tai laajuuteen. Näin asia on määritetty muun muassa 

uudessa yritystukilaissa.

 Kyläkaupan on aiemmin ollut mahdollista hakea valtiona-

vustusta niin sanotun kyläkaupan investointituen muodossa. 

Tämä kyläkaupan erillinen tukimuoto poistui vuonna 2013. 

Kyläkaupan on edelleen mahdollista hakea yleistä yrityksen 

kehittämisavustusta. Tukimuoto soveltuu vain pienille ja kes-

kisuurille yrityksille eli yksittäisen kyläkaupan omistusrakenne 

ratkaisee sen tukikelpoisuuden. 

 Kyläkauppojen tukeminen julkisin varoin on edelleen 

perusteltua, mutta se ei yksinään riitä. Erillisellä kyläkaupan 

investointituellakaan ei ole onnistuttu pysäyttämään kylä-

kauppojen määrän vähentymistä. 

 Kyläkaupan roolia kunnan lähipalveluiden tarjoajana 

voitaisiin tarkastella myös niin sanottuna SGEI-palveluna 

(SGEI = services of general economic interest). Näillä 

tarkoitetaan yleishyödyllisiä palveluja, joiden saatavuuden 

turvaaminen katsotaan yhteiskunnallisesti niin tärkeäksi, 

että viranomainen voi asettaa palveluntuottajalle julkisen 

palvelun velvoitteen. EU:n valtiontukisääntely mahdollistaa 

sellaisten erityisen merkittävien toimintojen tukemisen, joita 

ei toteutettaisi ilman julkisvallan osallisuutta.

5

KUNTA SOLMII 
SOPIMUKSEN TAI 
KILPAILUTTAA 
HANKINNAN

6

TUEN HAKEMINEN 
JA MYÖNTÄMINEN

8

TOTEUTUS

7

KUNNAN JA 
PAIKALLISTOIMIJAN 
VÄLINEN SOPIMUS



Kunnallisia palveluita 
JULKISEN, YKSITYISEN TAI KOLMANNEN sektorin yhdistävä alu-

eellinen palvelupiste on yksi tapa sopeutua yhteiskunnassa 

meneillään oleviin muutoksiin. Toimintoja yhdistelemällä 

voidaan turvata lähipalveluita sekä löytää säästöjä ja uusia 

työmahdollisuuksia. Hyviä esimerkkejä ovat ateriapalvelu, 

ostosten koonti ja kuljetus, sähköinen näyttötaulu tiedottami-

seen sekä nettipiste väylänä verkkopal-

veluihin.

Kaupalta ruoka-
annokset kaupan ja 
kunnan asiakkaille
Ateriapalvelu on kunnan ruokahuollon 

järjestämä palvelu perusturvan asiak-

kaille ja ulkoiseen myyntiin. Ateriat val-

mistetaan keskuskeittiössä tai esimerkiksi koulujen keittiöissä, 

joista ne kuljetetaan tai jaetaan asiakkaalle. 

 Palveluyhteistyö on mahdollista, kun myös kaupalla on 

käytössä tarkoitukseen soveltuva keittiö esimerkiksi kahvilaa 

tai lounaspalvelua varten. Asiakaskuntakin voi olla jo lähtöti-

lanteessa osin samaa. Esimerkiksi kyläkoulun keittiön ollessa 

kiinni kauppa voi vastata kunnan ateriapalveluiden asiak-

kaista tai kunta voi ostaa esimerkiksi kyläkoulun keittiölle 

ainekset kyläkaupasta. 

 Molemmissa tapauksissa kunta säästää erityisesti ruoan ja 

raaka-aineiden kuljetuskustannuksissa, kauppa taas saa uusia 

asiakas- ja ansaintamahdollisuuksia.
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– käytännön esimerkkejä

   Ateria- tai 
   ostoskuljetusten 
yhteydessä voidaan 
lisäksi tarkistaa 
asiakkaan pärjääminen.

Pirjo Mattila, Siwa Vuohijärvi



kaupalta 
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Päivittäistavaroiden saatavuutta 
parantavat palvelut
Moni kyläkauppa tarjoaa jo nyt ostosten koonti- ja kuljetus-

palvelua. Yhteistyön koti- ja hoivapalvelun kanssa voi toteut-

taa esimerkiksi siten, että kotipalvelun asiakaspalvelun ostok-

set kootaan kaupassa valmiiksi noudettaviksi tai toimitetaan 

suoraan asiakkaalle. Ostokset voi 

myös yhdistää ateriapalveluun tai 

päinvastoin. Ateria- tai ostoskulje-

tusten yhteydessä voidaan lisäksi 

tarkistaa asiakkaan pärjääminen. 

Kuljetuspalvelu voidaan laajentaa 

edelleen “kauppakyydiksi”. Asioin-

tikäynnit tukevat yksin elävien 

vanhuksien sosiaalisuutta, pärjää-

mistä ja omatoimista asiointia.

 Ateria- ja ostospalvelun asiakkaina voivat luonnollisesti 

olla kaikki paikalliset ja vapaa-ajan asukkaat. Kuljetukset lisä-

palveluineen täydentävät esimerkiksi paikallisen kuljetus- tai 

taksiyrittäjän toimintaa. 

Näyttötaulu ajankohtaisen 
tiedottamisen tueksi
Kyläkaupat voivat olla osa kunnan sähköistä ilmoitustau-

luverkkoa, josta asukkaat saavat niin kunnan, valtion kuin 

paikallisten toimijoiden tarjoamaa tietoa. Digitaalisen 

näyttötaulun avulla voidaan alueen vakituisille ja vapaa-ajan 

asukkaille kertoa heitä koskevista ajankohtaisista julkisista ja 

paikallisista palveluista ja tapahtumista sekä julkaista kaupan 

omia tiedotteita. Litteä näyttötaulu voidaan sijoittaa perintei-

sen ilmoitustaulun tilalle tai rinnalle.

 Kunnallisena ilmoitustauluverkostona palvellessaan si-

sällön tuotanto- ja ylläpitovastuu on kunnalla. Muuta sisältöä 

tuottavat paikalliset toimijat, yritykset tai muut julkisten pal-

veluiden tarjoajat. Myös kauppa voi vastata tiedottamisesta. 

Tällöin kunnallisten ja paikallisten tiedotteiden jakaminen on 

osa kaupan asiakaspalvelua.

 Samaan verkkoon kytkettyinä 

useammankin näytön sisältöä on 

helppo ja vaivaton päivittää yhdestä 

paikasta ja yhden henkilön toimesta. 

Nettipiste tekee 
verkkopalvelut tutuiksi
Kaupalla voi olla oma tai kunnan 

toimittama tietokone nettipisteenä 

asiakaskäytössä. Tietokone voidaan 

rajata näyttämään vain ennalta määrättyjä sivuja tai se voi 

olla vapaassa käytössä. Vaihtoehto tietokoneelle voi olla 

esimerkiksi kosketusnäyttötaulu. Samalla kaupalla voi olla 

myös sähköinen näyttötaulu, jolloin kyläkaupalla voidaan 

sekä tiedottaa palveluista, tutustua palveluihin että käyttää 

sähköisiä palveluita.

 Kaupan nettipisteessä on helppo tutustua ilmoitussisäl-

töihin tarkemmin tai käyttää sähköisiä palveluita. Kosketus-

näyttö antaa lisää sovellusmahdollisuuksia. Kaupan tilojen 

salliessa nettipiste voidaan sijoittaa erilliseen tilaan. Tällöin se 

on audiovisuaalisin yhteyksin käytettävissä myös asiakkaiden 

kokous-, työ- tai vapaa-ajan tarpeisiin. Toimivin verkko- ja 

audiovisuaalisin yhteyksin varustettu tila voi palvella myös 

kunnan ja valtion etäpalvelupisteenä esimerkiksi siellä, missä 

laajakaista on muuten heikko.

   Asiointikäynnit 
   tukevat yksin elävien 
vanhuksien sosiaalisuutta, 
pärjäämistä ja omatoimista 
asiointia.



KUNNALLISTEN PALVELUIDEN OHELLA osa yritysten tuottamista 

palveluista on arjen välttämättömiä palveluita. Kyläkauppa- 

hankkeen yhteydessä toteutettiin kysely*, jonka mukaan 

maaseudun kylien asukkaiden mielestä posti- ja pakettipal-

velut olivat tärkeimpiä lähikaupan palveluita. Muita tärkeiksi 

koettuja lähikaupan palveluita olivat kierrätyspalvelut sekä 

lääkkeiden ja polttoaineen jakelu. Näitä palveluita ei voi 

tarjota kymmenien kilometrien päässä asukkaista, eikä tuot-

taa etäpalveluina tai tarjota ajoittain, vaan niiden tulee olla 

tavoitettavissa päivittäin lähellä asukkaita. 

 
Lähikaupan oheispalveluiden 
tärkeys asiakkaille 
Kyläkaupoilla on ainutlaatuinen rooli maaseudun sosiaali-

sina keskuksina: useilla kylillä kauppa on ainoa tila, joka on 

säännöllisesti avoinna kaikille asukkaille. Tämä tekee kaupasta 

tehokkaan kanavan palveluiden tuotannolle haja-asutusalu-

eilla. Lisäksi oheispalvelut parantavat kyläkauppojen kannat-

tavuutta lisäämällä asiointia kaupalla ja auttavat säilyttämään 

lähikaupat myös maaseudulla. 

 Seuraavassa on esitetty esimerkkejä käytössä olevista ja 

monistettavista palvelumalleista, joiden avulla posti- ja paket-

tipalveluita sekä lääkkeiden jakelua ja hyötyjätteen keräystä 

voidaan tarjota kyläkaupan yhteydessä. Näiden palveluiden 

perusturvaa ja arjen 
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Kyläkaupan ja palveluyritysten yhteistyö lisää

Kirsi Kaasalainen, Letkun Puoti Osk



sujuvuutta
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tuottamisesta syntyy kuitenkin kuluja kaupoille ja palveluyri-

tyksille, mikä asettaa kynnyksen palveluiden perustamiselle.

Posti- ja pakettipalvelut tuovat 
verkkokaupan lähelle
Kevyen palvelun postipiste soveltuu erittäin hyvin erityisesti 

pienten kyläkauppojen tarpeisiin, koska siitä on karsittu 

kassa- ja erikoispalvelut. Tällöin kaupan henkilöstö vastaa vain 

kirjeiden, pakettien ja verkko-

kauppatoimitusten luovutta-

misesta ja vastaanottamisesta. 

 Matkahuollon pakettipiste 

on etenkin pienille kaupoil-

le räätälöity malli, joka on 

toteutukseltaan Matkahuollon 

asiamiespistettä kevyempi rat-

kaisu. Palvelu kattaa pakettien 

lähettämisen ja vastaanottamisen sekä palautukset verkko-

kauppoihin.

 Sijaintinsa ja keskeisen roolinsa vuoksi kaupalla on hyvät 

mahdollisuudet tarjota postipalveluita ja toimia pakettiliiken-

teen solmukohtana. Toistaiseksi toiminnan kannattavuus on 

kaupalle kuitenkin heikkoa. Jos kauppa voi tehdä tarvittavat 

perusinvestoinnit, tuloksena on pysyvä palvelu, joka kasvaa 

kattamaan muuttuvat kulut ja tuomaan kaupalle kannatta-

vuutta. Näin myös maaseudun asukkaiden ulottuville saadaan 

jatkuvasti kasvavan verkkokaupan koko tuote- ja palvelukirjo.

Lääkkeet läheltä 
kyläkaupan kautta
Kun kyläkaupassa on paikallisapteekin palvelupiste, voi 

asiakas hakea reseptivapaat lääkkeet ja itsehoitotuotteet 

turvallisesti ja kätevästi läheltä 

kotia. Myös reseptilääkkeet voi 

tilata palvelupisteen kautta. Lisäk-

si paikallisapteekin farmaseutti 

tai proviisori tarjoaa neuvontaa 

vieraillessaan palvelupisteellä ja 

puhelimen tai verkon välityksellä.

 Kyläkauppa voi toimia myös 

verkkoapteekin noutopisteenä, 

jonne asiakas voi tilata tuotteita verkkoapteekin valikoimista, 

mukaan lukien reseptilääkkeitä. Verkkoapteekkien asiakkaat 

voivat halutessaan saada farmaseuttisen henkilökunnan 

neuvontaa puhelimitse tai verkon kautta. 

 Samoin kuin postipisteen, myös 

   Sijaintinsa ja keskeisen 
   roolinsa vuoksi kaupalla 
on hyvät mahdollisuudet 
tarjota postipalveluita ja toimia 
pakettiliikenteen solmukohtana.
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LÄHIKAUPAN OHEISPALVELUIDEN TÄRKEYS ASIAKKAILLE 
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Ekopiste (kierrätys)
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*Kyselyaineisto kerättiin lokakuussa 2013 

osana Kyläkaupasta yksityisten ja julkisten 

palveluiden käyttöliittymä -hanketta. 

Kyselyyn vastasi 1 504 18–75-vuotiasta 

suomenkielistä kuluttajaa Manner-

Suomesta. 18–65-vuotiailta kuluttajilta 

aineisto kerättiin verkkokyselyllä ja yli 

65-vuotiaat haastateltiin puhelimitse. 

Aineisto on jakaumiltaan edustava otos 

aikuisväestöstä.

 tärkeä

 erittäin tärkeä

Asuinpaikka kylä maaseudulla, n=190
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apteekkiyhteistyön kannattavuus on heikko sekä kaupalle 

että apteekille. Palvelupisteen kokonaisinvestoinnit (mm. lu-

pamaksu, pohjavarasto, lääkekaappi) kohoavat useisiin tuhan-

siin euroihin. Pelkkä Fimean myöntämä lupa maksaa jo 1 500 

euroa. Perustamisinvestointeja ei voi maksaa myyntikatteesta, 

sillä liikevaihto jää pieneksi. Jos investointikynnys kuitenkin 

ylitetään, palvelu takaa lääkkeiden luotettavan ja turvallisen 

jakelun, mikä edistää lähialueiden asukkaiden perusturvaa.

Kierrätys on nykyaikaa myös maaseudulla
Ekopisteissä kerätään lajiteltua, kierrätettäväksi kelpaavaa ko-

titalouksien hyötyjätettä. Vuonna 2016 vastuu kuluttajapak-

kausten vastaanotosta siirtyy kunnilta niille yrityksille, jotka 

pakkaavat tuotteita tai maahantuovat pakattuja tuotteita. 

Niiden lukuun kuluttajapakkausten vastaanoton järjestämi-

sestä huolehtivat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy ja 

tuottajayhteisöt.  

 Vuoden 2015 aikana selviää, mitkä ekopisteet PYR Oy 

valitsee omaan vastaanottopaikkojen verkostoonsa. Jos 

kaupan ekopiste ei kuulu PYR Oy:n verkostoon, kunta ja 

kauppa voivat jatkaa toimintaa. Niiden on kuitenkin sovittava 

PYR Oy:n ja tuottajayhteisöjen kanssa siitä, mihin keräyspaik-

kaan palautuneet pakkaukset voidaan toimittaa. Pakkaus-

jätteen lisäksi ekopisteessä voidaan kierrättää esimerkiksi 

vaatteita tai paperia. Kierrätyksen järjestäminen ekopisteessä 

vaatii kyläkaupan mittakaavassa tuntuvan investoinnin, jonka 

toteuttaminen ilman vahvoja kumppaneita, kuten PYR Oy 

tai kunta, voi osoittautua haasteelliseksi yksittäiselle kylä-

kaupalle.



Yhteistyöllä
PALVELUTARPEIDEN JA RAKENTEIDEN muutoksessa pienet lähi- ja 

kyläkaupat ovat avainasemassa; ne ovat enemmän kuin pelk-

kiä ruokakauppoja ylläpitäessään paikallista palvelutasoa ja 

yhteisöllisyyttä. Yhteistyöllä kyläkaupan ja palveluntarjoajien 

kanssa kunta voi parantaa toimintan-

sa kustannustehokkuutta ja tarjota 

kunnan palveluita paremmin lähellä 

asukkaita. Lisäksi palveluyhteistyöllä 

voidaan luoda markkinoita uusille 

paikallisille yksityisen ja kolmannen 

sektorin palveluille. 

 Oheispalveluiden perustamisesta 

ja tuottamisesta aiheutuvat kustan-

nukset kaupalle tai palveluntarjoajille ovat rajoittava tekijä 

palvelutuotannolle, koska niistä saatava tuotto ei välttämättä 

kata kuluja edes pitkällä aikajänteellä. Esitetty lähipalvelumal-

lin kokeilu ja sen perusteella mahdollisesti käyttöön otettava 

19

monia etuja

uusi lähipalveluiden tuki-instrumentti edistäisi kunta- ja 

kyläyhteisöä hyödyttävien palvelujen tuotantoa ja madaltaisi 

niihin liittyvää taloudellista riskiä.

 Lähipalvelut ovat elinvoimaisen maaseutukunnan 

kannalta ratkaisevia. Esimerkiksi 

posti- ja pakettipalvelut, lääkkeiden 

jakelu sekä kunnan ruokahuolto ja 

tiedotus ovat arjen peruspalveluita, 

joiden saatavuus lähellä tulee tarjota 

tasavertaisesti kaikille kuntalaisille. 

Nämä palvelut on mahdollista tarjota 

kyläkaupan kautta, jolloin ne ovat 

helposti kaikkien kyläläisten saatavilla. 

Lisäksi päivittäistavarakauppa itsessään on tärkeä osa sujuvaa 

arkea, ja oheispalvelut auttavat säilyttämään kaupat myös 

maaseudun kylillä.

   Lähipalvelut ovat
   elinvoimaisen 
maaseutukunnan 
kannalta ratkaisevia.

Katja Nuutinen, Kuohun Kauppa Oy



”EUROOPAN MAASEUDUN 
KEHITTÄMISEN 
MAATALOUSRAHASTO: 
EUROOPPA INVESTOI 
MAASEUTUALUEISIIN”

MAASEUDUN PALVELUIDEN TULEVAISUUS ON KYLÄKAUPOISSA

Yhteiskunnassa ja maamme kunnissa on käynnissä jatkuva muutos, minkä vuoksi myös 

palvelutarpeet lisääntyvät. Muutoksessa pienet lähi- ja kyläkaupat ovat avainasemassa 

maamme haja-asutusalueiden asuttavuuden säilyttämiseksi. Ne ovat enemmän kuin 

pelkkiä ruokakauppoja ylläpitäessään paikallista palvelutasoa ja yhteisöllisyyttä.

Kyläkauppoja on tällä hetkellä enää noin 300, ja niiden määrä vähenee noin 30 myymälän 

verran vuosittain. Nykyisellä vähenemisvauhdilla kyläkauppoja ei enää kymmenen 

vuoden kuluttua ole olemassa. Kyläkaupat pitävät maaseudun elinvoimaisena – siksi niitä 

ei ole varaa menettää. Kyläkauppa voi toimia tulevaisuudessa kyläläisten väylänä laajaan 

palveluverkostoon. Määritelmän mukaan kyläkauppa on haja-asutusalueella tai pienessä 

taajamassa sijaitseva päivittäistavaramyymälä, jonka pinta-ala on alle 400 neliömetriä 

ja vuosimyynti alle kaksi miljoonaa euroa.  Kyläkauppojen haasteet ja mahdollisuudet 

koskevat kuitenkin myös lähiöiden ja taajamien pieniä kauppoja.

Tämä esite on tarkoitettu keskustelunavaukseksi, jotta koko Suomen asuttavuus ja arjen 

tärkeiden lähipalveluiden saatavuus voidaan turvata. Toivomme julkaisun herättävän 

ajatuksia ja toimivan kipinänä uusien yhteistyömallien ja kumppanuuksien syntymisessä!


