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Pohjois-Savon Kylät ry 
• Pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymä, kylätoiminnan edistäjä ja 

toimintaedellytysten kehittäjä 

• Tehtävinä viestintä, lausunnot ja kannanotot, koulutukset, seminaarit 
ja tapahtumat, hankkeet 

• Pohjois-Savon kylärekisteri 
• P-Savossa noin 300 kylää, joista arviolta puolessa aktiivista toimintaa 

• Kylä- ja asukasyhdistyksiä, nuorisoseuroja, urheiluseuroja; tahoja, jotka 
tekevät kylän kehittämistoimintaa 

• Kuopion alueelle n. 90 yhdistyksen tai kylätoimikunnan yhteystiedot 

www.pohjois-savonkylat.fi  

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/


Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa 

• Toteuttaja: Pohjois-Savon Kylät ry 

• 10.3.2016 – 30.5.2018 

• Teemat: 
• Monipalvelevat kylät ja asuinalueet 

• Turvalliset kylät 

• Vaikuttavat ja osallistuvat kylät 

• 28 pilottikokonaisuutta 
• 8 Kuopion alueella, 13 kylää 

• Kaikille avoimia työpajoja ja tilaisuuksia 



Kylät palveluntuottajina, 
esimerkkejä muualta Suomesta 

• Kylän osakeyhtiö, esim. Eskolan Kyläpalvelu Oy Kannuksessa 
www.eskolankyla.fi/kylapalvelukeskus  
• Kylän päivähoitopalvelut, ruoka- ja kotipalveluita sekä vuokraa tiloja ja 

asuntoja 

• Osuuskunta, esim. Osuuskunta Harjun Lähivoima Raahessa 
www.harjunlahivoima.fi 
• Päiväkoti, ruokala, kotityöpalvelut ja luontoliikuntapalvelut 

 

http://www.eskolankyla.fi/kylapalvelukeskus
http://www.harjunlahivoima.fi/


Kylät palvelukumppaneina 
• Huoli palveluista; Pohjois-Savossa kylillä ollaan heräämässä 

• Naapuriapu toimii vielä 
• On hyvä asia erityisesti yllättävissä tilanteissa; edistetään kyläturvallisuuden 

kautta 

• Ei saa kuitenkaan tuudittautua siihen, että naapurit tai kolmas sektori hoitaa 
jatkuvasti vapaaehtoistyönä korvauksetta 

• Kumppanuuksien kautta kylät voivat olla palvelutuotannossa mukana 
pienimuotoisemmin: 
• Välittämässä tietoa 

• Tuottamassa jotakin osaa palvelusta, esim. yrityksen alihankintakumppanina 

 

 



Kylä palvelukumppanina 

• Lyhyemmät matkat asiakkaan luo tuovat säästöä kustannuksissa ja 
ajassa 

• Kyläläiset tuntevat toimintaympäristön 

• Tutut ihmiset tuovat turvallisuutta 

• Yhdistystoiminnasta lähtevän palvelutuotannon kautta voi syntyä 
myös uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja 

• Palvelutuotannolla yhdistykselle tuloja esim. kylätalon ylläpitoon 



Huomioitavia asioita sote- ja 
maakuntauudistuksessa järjestöjen osalta 
• Uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, 

palveluntuottajia tai molempia 

• Järjestöillä edellytykset toimia tuottajina asiakassetelillä tai 
henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa 

• Palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta erotettava selvästi 
toisistaan, joko toiseen yhdistykseen, säätiöön tai yhtiöön 

• Julkista avustusta voi saada vain yleishyödylliseen toimintaan 

• Yhteisö voi saada julkista tukea myös elinkeinotoiminnan 
harjoittamiseen, jolloin tuet elinkeinotoiminnan tulolähdettä 

 

 



… entäpä yksittäinen yhdistys, joka tuottaa 
jotakin osaa palvelusta ilman laajempaa 
palvelutuotantoa? 
• Palvelusta riippuen, tulevat yksityisiä palveluntuottajia koskevat 

säädökset täyttyä 
• esim. jos tehtävät edellyttävät tiettyjä ammattipätevyyksiä, on nämä 

täytyttävä työn suorittajalla myös yhdistyksessä 

• Riittää, että palvelutuotanto ja yleishyödyllinen toiminta eriytetään 
yhdistyksen kirjanpidossa – ei tarvita erillistä yhtiötä tai yhdistystä 

• Jos yhdistys ei saa valtion tukea yleishyödylliseen toimintaan, mutta 
saa toiminta-avustusta kunnalta, riittää eriyttäminen kirjanpidossa 

 



Esimerkki Porista: Turvarannekepäivystys 
entisen Lavian kunnan alueella 
• Palvelua toteuttaa käytännössä kyläyhdistykset ja Lions Club, sopimus 

yhdistysten ja Porin kaupungin välillä 

• Kylän päivystäjillä puhelin joka yö illasta aamuun, kaksi päivystäjää, 
sama pari päivystää viikon ajan 

• Päivystäjät saaneet pikakoulutuksen mm. siihen, miten kaatunut 
nostetaan ylös 

• Eivät tee varsinaisia hoitotoimenpiteitä – soitto tarvittaessa 112 

• Maksetaan päivystyksestä korvausta sekä käynneistä erillinen korvaus 
+ päivystäjille matkakulut 



KIITOS! 
Kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi 

tuula.palojarvi@pohjois-savonkylat.fi, puh. 046 9205 766 


