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ALKUSANAT 
 

 

Suurin osa ihmisistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. 

Se, kuinka hyvin tämä toteutuu maalla asuvan vanhuksen kohdalla, ei ole 

itsestäänselvyys. Kuntien niukkenevat resurssit ja tukipalveluista karsiminen 

lisäävät niiden vanhusten määrää, jotka joutuvat muuttamaan kuntakeskuk-

siin palveluja saadakseen. 

 

Tässä raportissa käsitellään tukipalvelujen tuottamista maaseudulla useasta 

eri näkökulmasta, ja se on tarkoitettu tukipalveluyrittäjyyttä suunnitteleville 

sekä alan kehittäjille. 

 

Kiitämme kaikkia hankkeen toiminnassa mukana olleita tahoja, erityisesti 

hankkeen aktiivista ja asiantuntevaa ohjausryhmää sekä lukuisia yhteistyö-

kumppaneitamme (järjestöt, kyläyhdistykset ja muut hanketoimijat), jotka 

mahdollistivat hankkeen toimimisen kunnissa ja kylillä. 
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1 PALVELUSETELILLÄ VALINNANVAPAUTTA 

Raija Volk ja Tuula Laukkanen selvittivät palvelusetelin käyttöönottoa STM:n 

ja KTM:n rahoituksella. Raportti ”Palvelusetelin käyttö kunnissa” on koko-

naisuudessaan tulostettavissa STM:n sivulta. Alla oleva artikkeli on julkaistu 

Savon Sanomissa 21.6.2007. 

 

Kuopio, Iisalmi, Joroinen, Karttula, Kiuruvesi, Leppävirta ja Nilsiä ovat otta-

neet käyttöön palvelusetelin. Keväällä 2007 päättyneen selvityksemme mu-

kaan kaikista Suomen kunnista jo neljännes järjestää jotakin sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelua antamalla asiakkaalle palvelusetelin, jolla tämä 

hankkii palvelun yksityiseltä sektorilta. Yleensä seteli kattaa osan palvelun 

hinnasta, ja asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden. 

 

Vuoden 2004 alussa voimaan tullut palvelusetelilainsäädäntö kohdistuu eri-

tyisesti kotipalveluun ja sen tukipalveluihin, mutta kunta voi järjestää setelil-

lä mitä tahansa palvelua, kunhan asiakasmaksu- ja muita lakeja noudatetaan. 

Esimerkiksi Helsinki aikoo aloittaa syksyllä kaupungin hammashoidon asia-

kasjonojen purkamisen palvelusetelin avulla. 

 

Palvelusetelin yleistavoitteena on, että kansalaiset selviytyisivät kodeissaan 

avopalveluiden avulla. Sen ennaltaehkäisevä merkitys korostuu etenkin tuet-

taessa omaishoitajien ja lapsiperheiden arkea. Sen avulla voidaan esimerkiksi 

nopeuttaa laitoshoidosta kotiuttamista silloin, kun kunnan omaa kotipalvelua 

ei riitä uusille asiakkaille ehkä lyhytaikaisiin avuntarpeisiin. Palveluseteleillä 

tuotetaan myös tasa-arvoa, jos niitä tarjotaan pienituloisille asiakkaille sellais-

ten palvelujen ostamiseen, joista itse maksavat hyvätuloiset voivat tehdä koti-

talousvähennyksen verotuksessa.  

 

Palvelusetelin ideana on antaa asiakkaille valinnanvapautta ja samalla edistää 

sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä. Järjestämässämme kyselyssä palvelusete-

lin käyttöön ottaneista kunnista 71 prosenttia piti tärkeimpänä syynä käyt-

töönotolle kasvavaa palvelutarvetta. Palvelusetelin odotetaankin vähentävän 

painetta kunnan henkilöstön kasvattamiseen. 
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Valinnanvapautta asiakkaalle 

 

Kunnat järjestävät edelleen valtaosan kotipalveluistaan tuottamalla ne itse. 

Kunta voi myös kilpailuttaa yksityisiä tuottajia ja tehdä voittajien kanssa so-

pimuksen palvelujen ostosta. Tällöin asiakkaalle jää verraten vähän valin-

nanvapautta.  

 

Palveluseteliä käytettäessä asiakas sitä vastoin saa ensinnäkin valita, ottaako 

tarjotun setelin vastaan vai pyytääkö kunnalta muuta palvelua. Seuraavaksi 

asiakas saa valita kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta mielei-

sensä. Tutkimuksemme mukaan jotkut ”kilpailuttivat” palveluntuottajat hin-

nan perusteella tavoitellen mahdollisimman pientä omavastuumaksua. Lap-

siperheet valitsivat useimmin tunnetun ja luotettavan palveluntuottajan. Joku 

asiakas arvostaa yksin yrittävää, jolloin välttää toistuvat selvittelyt vaihtuvien 

työntekijöiden kanssa, ja toinen taas valitsee ison yrityksen ehkä jatkuvuutta 

varmistaakseen. 

 

Selvitystyössämme haastatellut asiakkaat ja lapsiperheet olivat tyytyväisiä 

valintoihinsa ja pitivät palveluseteliä onnistuneena. Omaishoitajat arvostivat 

erityisesti sitä, että saattoivat valita hoidettavalle hoitajan kotiin lakisääteisten 

vapaapäivien ajaksi. Erityisen tyytyväisiä olivat Espoon lapsiperheet, jotka 

olivat saaneet apua kotiinsa monikkosynnytyksen jälkeen tai muussa erityi-

sessä tilanteessa.  

 

Asiakkaan valinnanvapaus ei luonnollisesti ole rajaton, kun on kyse verova-

roin tuetun palvelun hankkimisesta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä lisää kuiten-

kin jo se, että pääsee sopimaan kotikäyntien ajan ja siten hallitsemaan omaa 

ajankäyttöään. 

 

Asiakkaan valinnanvapauteen kuuluu myös vapaus vaihtaa palveluntuotta-

jaa, mikäli tyytymättömyyden aiheita ilmaantuu. Pelkästään tietoisuus tästä 

voi vaikuttaa palvelun laatuun, sillä asiakassuhteen säilyttämiseksi on asiak-

kaan tyytyväisyys varmistettava jokaisella käyntikerralla. 
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Valinnanvapautta kunnalle 

 

Kunta päättää, ryhtyykö se käyttämään palveluseteleitä ja mille asiakasryh-

mälle ja mihin palveluihin ne annetaan. Se voi ottaa setelin käyttöönsä myös 

yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuntien yhteistyö helpottaa myös yritys-

ten toimintaa. Esimerkiksi Satakunnassa Karhu-kuntien alueella yhteinen 

yritysten hyväksyminen ja esite kattaa kymmenen kunnan alueella toimivat 

yrittäjät. 

 

Kunta siis hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluja palvelusetelillä voi 

hankkia. Palveluntuottajan on oltava ennakkoperintärekisterissä, mutta muu-

toin kunta voi asettaa hyväksymisehtoja asiakaskuntaa ja palvelun sisältöä 

silmällä pitäen. Siivouspalvelun tuottajaksi voidaan hyväksyä vähäisemmin 

vaatimuksin kuin esimerkiksi dementoituvien ikäihmisten kotipalvelun tuot-

tajaksi. 

 

Kunnan valinnanvapautta lisää se, että palveluseteliä käytettäessä palveluja 

ei tarvitse kilpailuttaa. Kilpailuttaminen voi jäykistää paitsi kilpailutetun 

tuotteen myös kunnan ja palveluntuottajan suhdetta. Kumppanuus kilpailun 

voittaneen ja kunnan välillä ei ole ristiriidatonta, kun taas palveluseteliä käy-

tettäessä kunta voi rakentaa kumppanuutta tasavertaisesti kaikkien palvelun-

tuottajien kanssa ja hoitaa samalla lakisääteistä yksityisen palvelun valvonta-

tehtäväänsä. 

 

Kunta valitsee asiakkaat, joille se palveluseteliä tarjoaa. Kunta toteaa asiak-

kaan palvelutarpeen ja määrittelee setelin arvon sekä sen, mitä sillä saa hank-

kia. Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen muutosten seuranta säilyy 

kunnalla. 



 4 

Valinnanvapautta yrityksille 

 

Palvelusetelin palveluntuottajille tuottama vapaus palautuu vapauteen kehit-

tää palvelujen sisältöä ja hinnoitella palvelut yrityksen jatkuvuuden ja palve-

lujen kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kilpailutettaessa kunta 

tuotteistaa palvelun ja normaalisti edellyttää, ettei se muutu sopimuskaudel-

la. Palveluseteleitä käyttäville asiakkaille taas kannattaa kehittää yksilöllistä 

palvelua, josta asiakas on valmis maksamaan ja jota saattaa ostaa omalla ra-

hallaan lisää. 

 

Käytettäessä kilpailuttamista yrityksen erikoistuminen ei ole riskitöntä, sillä 

yritys voi esimerkiksi hävitä seuraavan kilpailuttamiskierroksen. Sitä vastoin 

palveluseteliä käyttävissä asiakkaissa voi olla erityisryhmiä, joiden toiveita 

kannattaa kuunnella. Kunta voi myös tukea erikoistumista ja vaikkapa kou-

luttaa halukkaita yrittäjiä esimerkiksi dementoituvien asiakkaiden hoitami-

seen. Jo nyt monilla yrityksillä on tietotaitoa esimerkiksi kotisairaanhoidon 

tuottamiseen. 

 

Hallitus esitteli 12.6. eduskunnalle lakipaketin, joka suotuisasti edetessään 

mahdollistaa sen, että vuoden 2008 alusta alkaen myös kotisairaanhoitoa voi-

daan järjestää palvelusetelin avulla. 
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2 KUNNALLISEN PALVELUKETJUN HALLINTA USEIDEN 

TOIMIJOIDEN MUODOSTAMASSA VERKOSTOSSA 

Palvelupäällikkö Kirsi Korhonen Mikkelin ammattikorkeakoulu, Yrityspalve-

lut. Korhonen valmistelee organisaatioyksiköiden välisen koordinoinnin ke-

hittämiseen liittyvää väitöskirjaa. 

 

Tietyillä palvelusektoreilla, kuten vanhuspalveluissa, kunnallinen palveluket-

ju on jo vuosia koostunut useiden palvelutarjoajien verkostosta. Tyypillisiä 

toimijoita ovat kunnan omat kotihoito- ja laitosyksiköt, sairaanhoitopiiri, sekä 

yhdistysten, säätiöiden ja yksityisten yritysten palvelutalot. Lisäksi palvelu-

tuotantoa tukevat lukuisat kolmannen sektorin tuottamat palvelut. Kunnalli-

nen palvelurakenneuudistus vahvistanee entisestään palveluiden verkosto-

luonnetta. Hoivakantri-hankkeessa on tuettu sellaisten yksityisten yritysten 

perustamista, joiden on mahdollista tukea kunnallista palvelutuotantoa.  

 

Vaikka palvelun tuottajia on useita, tulisi palvelun näyttäytyä asiakkaalle yh-

tenä hallittuna kokonaisuutena. Tyypillisiä ongelmia monen toimijan palve-

luverkostossa ovat jonot eri palvelutarjoajien välillä, tiedonkulun puutteet, 

päällekkäinen työ, tekemättä jäänyt työ ja asiakkaan kokonaisvaltaisen palve-

luvastuun hämärtyminen. Nämä kaikki aiheuttavat sekä palvelun laadun 

heikkenemistä että lisäkustannuksia.  

 

Palveluketjun johtamisessa on kyse eri toimijoiden toiminnan koordinoinnis-

ta, johon voidaan käyttää erilaisia koordinointikeinoja. Tyypillisiä koor-

dinointikeinoja ovat hierarkkinen valta-asema, säännöt ja ohjeet sekä toimin-

nan mittaaminen ja arviointi. Nämä keinot ovat usein riittäviä, kun johdetaan 

yhdessä yksikössä tuotettavaa palvelua. Verkostossa toteutettavalle palvelul-

le ei kuitenkaan ole yhtä selkeää johtajaa. Myöskään koko palveluketjua mit-

taavia mittaus- ja arviointikäytäntöjä ei juuri ole käytössä. Pelkät ohjeet ovat 

harvoin riittävä koordinointikeino. Verkostomuotoisessa palvelussa kyse ei 

ole organisaation pystysuuntaisesta johtamisesta, vaan toiminnan koor-

dinointi tapahtuu organisaatioissa vaakasuuntaan. Samasta asiasta on kyse 

myös silloin, kun puhutaan prosessien johtamisesta. Toiminnan vaakasuun-
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tainen koordinointi on sitä haasteellisempaa, mitä enemmän ketjussa on toi-

mijoita ja mitä enemmän ne ovat erilaistuneet. Kunnallisessa vanhuspalvelu-

verkostossa koordinoinnin haasteita lisäävät toimijoiden fyysinen etäisyys, 

eri ammattiryhmät sekä toimijoiden erilainen organisaatiotausta (yritysmuo-

toiset, kunnalliset ja kolmannen sektorin toimijat). Lisäksi jokaisen palveluta-

pahtuman objektiivinen seuranta ja arviointi on mahdotonta. 

 

Palveluketjun johtamisessa onnistuminen edellyttää sekä erilaisten koor-

dinointikeinojen käyttöä että toimijoiden yhteistyökykyä ja -halua.  Koska 

vanhuspalveluketjussa toimijoiden määrä on suuri ja erilaistuminen toimijoi-

den kesken merkittävää, tarvitaan useita yhtäaikaisia koordinointikeinoja. 

 

Tehokkain koordinointikeino verkostossa on johtamisvastuun ja vallan kes-

kittäminen yksiin käsiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ketjun ohjauksesta päättää 

esimerkiksi kunnan vanhuspalveluista vastaava henkilö riippumatta siitä, 

minkä yksikön tuottamaa palvelua ohjaus koskee. Tällöin toimijoiden oma 

johtamisvastuu keskittyy omien resurssien ylläpitoon ja kehittämiseen. Tässä 

on kyse toimijoiden päätäntävallan kaventamisesta, mikä edellyttää sekä aja-

tuksellista muutosta että muutoksia palvelutuottajien kanssa tehtyihin sopi-

muksiin.  

 

Johtamisvastuun muutoksen tueksi tarvitaan myös muita koordinointikeino-

ja, kuten seurantaa ja mittaamista. Ketjun toimivuutta tulisi pystyä seuraa-

maan sellaisten mittareiden avulla, jotka kuvaavat koko ketjun toimivuutta ja 

paljastavat mahdolliset ongelmat yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Tällais-

ten mittareiden kehittämien on haastavaa, koska tietoa ei tyypillisesti löydy 

olemassa olevista tietojärjestelmistä.  

 

Yllä mainittujen koordinointikeinojen tukena voidaan käyttää erilaisia kevy-

empiä koordinointikeinoja, kuten toimijoista koostuvia yhteistyöryhmiä, oh-

jeistusta ja palveluiden yhteistä tuotteistamista. 
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Palveluketjun saumaton toiminta edellyttää lisäksi toimijoiden välistä yhteis-

työkykyä ja -halua. Organisaatioiden yhteistyön edellytykset ovat riippuvai-

sia sen jäsenten yhteistyökyvystä ja -halusta. Toimivan yhteistyön edellytyk-

senä on tehokas vuorovaikutus. Vuorovaikutus taas edellyttää yhteistä kieltä 

ja sitä, että kaikki osapuolet ymmärtävät toisiaan. Tämä tuntuu selviöltä, 

mutta on usein suuri haaste, kun toimijat edustavat eri ammattiryhmiä ja eri-

laisia organisaatiokulttuureja. Yhteistyön edellytyksiä lisää se, jos toimijoilla 

on mahdollisuus keskustella toistensa kanssa riittävän usein. Myös toisten 

toimijoiden tuntemus, yhteisen kokonaisuuden hahmottaminen ja yhteisten 

tavoitteiden muokkaus tukevat ketjun koordinointia. 

 

Kun kunnallisen palvelun osia ulkoistetaan, tulisi huolellisesti suunnitella eri 

koordinointikeinojen käyttö, jotta palveluiden yhtenäisyys asiakkaan suun-

taan säilyy. Tämä edellyttää myös uuden verkoston jäsenen aktiivista osallis-

tumista palveluketjun kehittämiseen. Jokaisen palveluntuottajan on miellet-

tävä kokonaispalvelun tavoitteet ja eri toimijoiden rooli palveluverkostossa. 
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3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN 

YRITYSTOIMINTA 

Sosiaalialan yrittäjä, Seija Julkunen, Ristiina. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on lakisääteisesti ja perinteises-

ti kuulunut julkiselle sektorille. Vuoden 1993 valtionosuusuudistus antoi 

kunnille vapaammat kädet tuottaa palvelunsa, ja tämä antoi lähtökohdan 

myös yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannon kehittymiselle. 

Lainsäädäntömuutosten jälkeen kunnat voivat toteuttaa palvelujen järjestä-

misvastuunsa joko tuottamalla palvelut itse yhdessä muiden kuntien kanssa 

tai ostamalla ne ulkopuolisilta tuottajilta.  Uudistettu valtionosuuslaki mah-

dollisti sosiaalipalvelualan rakennemuutoksen. 15 vuotta kestänyt muutos-

vaihe on yhä meneillään ja etenee maassamme epätasaisesti. Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimialan rakennemuutos voimistui 1990-luvun lopulla ja nä-

kyy kolmannen sektorin eli yhdistysten, säätiöiden ja yksityisten yritysten 

palvelutuotannon jatkuvana kasvuna. 

 

Sosiaalipalveluyritysten tunnuspiirteitä 

 

Sosiaalipalvelut on toimialana nuori, ja yritykset ovat pääosin pieniä. Toimi-

ala on työ- 

voimavaltainen ja markkinat ovat hyvin paikallisia. Valtaosa alan työnteki-

jöistä on keski-ikäisiä naisia.  Yritysten toimipaikoista 93 % työllisti alle 10 

työntekijää (v. 2001). Yli 50 työntekijää työllistäviä toimipaikkoja oli alle 

kymmenen. Vuonna 2004 sosiaalipalveluyrityksiä oli n. 2 200 kpl, jotka työl-

listivät n. 11 000 henkilöä. Sosiaalipalvelujen alalla toimivien yritysten liike-

vaihto työntekijää kohden on 2000 – luvulta alkaen kasvanut n. 3,6 %:n vuo-

sivauhdilla. Alalla toimivan yrityksen on lisättävä henkilöstöään samassa 

suhteessa kuin sen on kasvatettava myyntiään ja palvelutuotantoaan. Tilasto-

keskuksen mukaan yrityssektorin liikevaihto oli v. 2005 yhteensä 587 miljoo-

naa euroa.  
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Alalla, jossa palvelujen toimitusvarmuudella (myös laadulla ja turvallisuudel-

la) on erityinen merkitys, tulisi olla riskinkantokyvyltään nykyistä huomatta-

vasti vahvempi yrityskanta. Neuvotteluvoiman, toimitusvarmuuden ja uskot-

tavuuden parantamiseksi jo alalla toimivien yritysten kasvu on lähiajan haas-

te.  Kasvua voi tapahtua joko uusia palveluja tuottamalla, yritysostojen avul-

la, verkostoitumalla tai kansainvälistymällä.  Yhteistyön kehittäminen kunti-

en ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeimpiä kehittämiskohteita.  Tämä 

merkitsee konkreettisia sopimuksia, yhteisiä linjauksia ja yksityisen sektorin 

palveluntuottajien todellista mukana oloa julkisen sektorin palveluorganisaa-

tioissa yhtenä toimijana ja palvelujen tuottajana.  Julkisella ja yksityisellä sek-

torilla tulee olla yhteiset tavoitteet ja ymmärrys sosiaalipalvelujen tuottami-

sesta ja palvelujen tarpeesta ja sisällöistä. Verkostojen merkitys kasvaa, koska 

pienet toimijat eivät välttämättä menesty kilpailussa, jossa ostajana on aiem-

paa suuremmat yksiköt, esimerkiksi seudulliset hankkijat. 

 

Yksityisen palvelutuotannon menestystekijöitä tulevat jatkossakin olemaan 

joustavuus, asiakaslähtöisyys, palvelualttius, kustannustietoisuus sekä laatu-

tietoisuus. Yrityksen on jatkuvasti säädettävä toimintaansa kysynnän mukai-

sesti ja tehtävä tarvittavia korjausliikkeitä nopeasti. 

 

Kasvavat markkinat 

 

Väestön ikääntyminen sekä tulo- ja koulutustason nousu lisäävät sosiaalipal-

velujen kysyntää tulevina vuosina. Kasvaviin sosiaalipalvelujen tarpeisiin 

tarvitaan myös yritysten tuotantopanosta nykyistä enemmän. Merkittävin 

muutos yritysten kannalta tapahtuu palvelumarkkinoiden avautuessa.  Kun-

tien palvelurakennemuutos, talousvaikeudet ja tuottavuuden nostamispai-

neet lisäävät alan markkinoilta ostettavia palveluja.  

 

Keskeinen ongelma yksityisen sosiaalipalvelualan kehittymiselle ovat palve-

lumarkkinoiden kehittymättömyys ja palvelujen tuottajien riittämättömyys 

etenkin pienillä paikkakunnilla. Kunnilla on usein palvelutuotannossa neljä 

roolia: rahoittaja, tuottaja, ostaja ja valvoja toimivat samassa organisaatiossa. 
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Julkinen sektori on perinteisesti kasvattanut tuotantoa, vaikka se ei aina ole 

ollut tehokasta ja kustannustietoista. Tuottajatahot ovat markkinoilla eriar-

voisessa asemassa. Yksityiset yritykset eivät ole saaneet avustuksia investoin-

tiensa rahoittamiseen, kuten esim. järjestöt, yhdistykset tai kunnat. Investoin-

tipääomien tai vakuuksien puute on ollut usein esteenä sosiaalipalveluyritys-

ten syntymiselle ja toiminnan kehittymiselle. Alalla oleva ja tarvittava am-

mattitaito pitäisi pystyä kohdentamaan substanssiin, ei niinkään puitteisiin. 

 

Sosiaalipalveluyritysten odotukset  

 

Yritykset odottavat kunnilta selkeitä päätöksiä ja linjauksia sosiaalipalvelujen 

järjestämisestä. Kuntien tulisi erottaa toisistaan oma palvelutuotanto (ydin-

palvelut) ja ostopalvelu. Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen myötä 

on käyty keskustelua myös ns. tilaaja-tuottaja–mallin eduista ja haitoista. 

Mallin käyttöönotto takaisi parhaimmillaan kaikille toimijoille tasavertaisen 

aseman ja saisi aikaan tervettä kilpailua. Sosiaalipalveluala tulee nähdä yhte-

nä elinkeinona, ja sen kehittämistyön tärkein tehtävä on edesauttaa kaikin 

keinoin toimivien palvelumarkkinoiden syntymistä.  Se on kaikkien, ei vähi-

ten palveluja tarvitsevien asiakkaiden etu. Viranomaistehtävät ja palveluiden 

järjestämis- ja valvontavastuu säilyisivät edelleen kunnilla ja alan viranomai-

silla. 

 

Toimialalle hyvä tapa olisi verkostomainen toimintatapa, joka mahdollistaa 

markkinoiden hyödyntämisen palvelutuotannon järjestämisessä. Paikallisena 

esimerkkinä on keväällä 2007 perustettu Hoivakymppi Oy, jossa on osakkaa-

na kymmenkunta eteläsavolaista hoiva-alan yritystä. Kunnilla on ratkaiseva 

rooli palveluiden järjestäjänä uudistuvan toimintaympäristön kehittämistyös-

sä. Yksityisten sosiaalipalveluyritysten tulevaisuuden toimintaa helpottaisi-

vat suuresti kuntien pidemmän aikavälin selkeät strategiat siitä, mitä tuote-

taan itse ja mitä ostetaan muilta tahoilta. 

 

Kunnan myönteinen suhtautuminen yksityiseen sosiaalipalvelujen tuotta-

jasektoriin sekä edellytysten luominen toimijoille takaa sen, että yritystoimin-
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taa ja uusia työpaikkoja toimialalle syntyy. Yksityinen sosiaali- ja terveyden-

huoltoalan työ nähdään elinkeinotoimintana, joka voi tarjota monia uusia 

mahdollisuuksia. Pienissä kunnissa sosiaalipalveluyritykset voivat olla mer-

kittäviä työnantajia ja sitä kautta tuottaa verotuloja. Yritystoiminnassa yrittä-

jät ottavat taloudellisen vastuun toiminnastaan. Kuntien tulee kohdella yri-

tyksiä tasavertaisina toimijoina, koska yritykset ovat kunnille tulolähde ja 

mahdollisuus järjestää palvelutuotantonsa laadukkaasti ja tehokkaasti. 

 

Asiakaslähtöisyyttä voidaan toteuttaa myös siirtämällä päätösvaltaa palvelu-

jen käyttäjille. Kuntalaisten ostovoimaa voidaan lisätä palveluostoihin koh-

dennetuilla tukimuodoilla, kuten yksityisen hoidon tuella tai palveluseteleil-

lä. Palvelusetelikokeiluja on ollut jo käytössä eri puolilla maatamme. Palve-

lusetelien yleistyminen sosiaalipalvelualoilla olisi merkittävä kehitysaskel 

kohti sosiaalihuoltolainkin määrittelemää valinnanvapautta ja joustavuutta 

palvelujen käytössä.  Palvelusetelijärjestelmä toimii myös mainiosti laadun 

mittarina ja sosiaalipalvelujen sisällön kehittymisen vauhdittajana. 

 

Sosiaalipalveluyritysten huolen aiheet 

 

Monet pienet sosiaalipalveluyritykset ovat monella tasolla erittäin haavoittu-

via. Toiminta saattaa olla yhden tai muutaman asiakkaan – kunnan - varassa. 

Kuntien taloustilanteet ovat tiukat ja tilanteet voivat vaihtua nopeasti. Sopi-

mukset yrittäjien kanssa tehdään yleensä vain vuodeksi tai pariksi kerrallaan, 

mikä vaikeuttaa kestävää kehitystyötä yrityksessä. Tulevaisuus voi sosiaali-

palveluyrityksissä tuntua epävarmalta. Hankintalainsäädäntö tuo omat vel-

voitteensa kunnille palvelujen ostosta, mikä voi haitata pienten yritysten toi-

mintaa. Kaiken kaikkiaan uudistuvan hankintalainsäädännön (1.6.2007) toi-

votaan kuitenkin tuovan selkeyttä ostopalvelujen tuottamiseen ja lisäävän 

osaltaan tervettä kilpailua alalla. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset ovat pieniä ja työvoimavaltaisia. 

Yrittäjän työpanos on monesti liiankin suuri ja siihen sisältyy riskejä. Myös 
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koulutetun, ammattitaitoisen ja sitoutuvan henkilöstön rekrytointi voi olla 

tulevaisuudessa vaikeaa. 

 

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut – kasvava toimiala 

 

Maassamme toimii sosiaali- ja terveydenhuoltotyössä ammattitaitoisia ja hy-

vin koulutettuja työntekijöitä. Myös yksityisen sektorin yrittäjät ovat alan 

koulutuksen saaneita ja usein vahvan työkokemuksen hankkineita henkilöitä 

jo ennen yrittäjiksi ryhtymistään. Työmoraali on korkea ja toimialaa ohjaavat 

yleiset sosiaali- ja terveydenhoitoalan eettiset ohjeet ja arvopohja. 

 

Kasvavalle toimialalle on tullut pikkuhiljaa myös yrittäjiä, joilla on alan kor-

keakoulututkinto. Heidän osuutensa on näihin päiviin saakka ollut vain noin 

5 % sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrittäjistä. Vaikuttimet sosiaalipalvelualan 

yrittäjäksi ryhtymiseen ovat moninaiset. Yrittäjäksi ryhtymisen motiiveja 

voidaan naisvaltaisella alalla selittää hyvinkin monesta näkökulmasta. Yksi 

tavallisimmista syistä yrittäjäksi ryhtymiseen on halu tehdä asioita omalla 

tavallaan, oman ammattitaitonsa ja mahdollisuutensa tiedostaen sekä halu 

auttaa, tehdä palkitsevaa työtä ja työllistää itsensä sekä hyvässä lykyssä myös 

muutamia muita. 
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4 HYVINVOINTIPALVELUYRITTÄJYYTTÄ MAASEUDULLA 

Projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-

liitto MTK r.y., Maatiloille menestyvää hyvinvointiyrittäjyyttä -hanke. 

 

Meistä useimman toiveena on kyetä asumaan kotona myös vanhuutemme 

päivinä. Vanhemmat ikäluokat kasvavat vuosi vuodelta, monen kunnan ikä-

rakenne on vinoutunut ja huoltosuhde kasvaa. Julkinen sektori ei kykene 

tuottamaan kaikkia asukkaiden tarvitsemia palveluja. Yksityiset hyvinvoin-

tialan palveluyritykset täydentävät tarjontaa jo nyt ja tulevaisuudessa yhä 

useammassa paikassa. Maaseudun palveluyritykset tarjoavat lisäetuna luon-

nonläheisen ympäristön asiakkailleen.  

 

Maatilat palveluiden tarjoajina 

 

Suomalaisista maatiloista runsas kolmannes harjoittaa maatilatalouden ohella 

muutakin yritystoimintaa, mm. koneurakointia, matkailu- ja majoituspalve-

lua, metalliteollisuuden alihankintaa sekä hoito- ja hoivapalvelua. Perinteisen 

maatalouden kannattavuus on heikentynyt viime vuosina niin, että yrittäjät 

ovat etsineet lisätulonlähteitä maatilan rinnalle. Nykyajan maatilalla yrittäjät 

ovat osaavaa väkeä, monilla tiloilla yrittäjät ovat työskennelleet jollakin 

muulla alalla ennen maanviljelijäksi ryhtymistä.  

 

Hoito- ja hoiva-alankin osaamista löytyy maatiloilta. Maaseutu soveltuu hy-

vin yrityksen sijaintipaikaksi juuri hyvinvointipalveluille. Iäkkäämmille ih-

misille maaseutu edustaa lapsuuden maisemaa, ja nuoremmille maaseutu 

toimii virikkeellisenä ja toisaalta rauhoittavana ympäristönä. Maatiloilta löy-

tyy monta kertaa myös vajaakäytössä olevia rakennuksia, joille etsitään uutta 

käyttöä. Uuden yritysmuodon löytyminen maatilalle maatalouden rinnalle 

auttaa maaseutua pysymään asuttuna ja säilyttää työpaikkoja, ja samalla seu-

dun palvelutarjonta monipuolistuu.  

 

Kun maatilojen yritystoiminta monialaistuu, lisääntyy myös yrittäjien edun-

valvonnan tarve. Lainsäädäntövaiheessa voi jäädä aukkoja esimerkiksi maa-
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talousverotuksen sekä elinkeinoverotuksen piirissä olevan yrittäjän sosiaali-

turvaan. Tällainen monialayrittäjä ei toistaiseksi saa sairauspäivärahaa sekä 

Myel- että Yel-työtulonsa perusteella, vaikka hän on maksanut molempien 

järjestelmien työtulojen mukaan sairausvakuutusmaksua. MTK on jo esittä-

nyt muutosta lakiin, jotta tämä epäkohta korjataan. 

 

Varsinaisen yritystoiminnan hoitamisen lisäksi yrittäjä tarvitsee tietoa monel-

ta eri alueelta, mm. eri yritysmuodoista, verotuksesta, yrittäjän ja työntekijöi-

den sosiaaliturvasta, työntekijöiden palkkaamisesta, rahoitusmahdollisuuk-

sista ja markkinoinnista. Edunvalvonta ja yrittäjien asioiden eteenpäin viemi-

nen vaatii yrittäjien ja MTK:n tiivistä yhteistyötä. 

 

Kuntien velvollisuus järjestää peruspalvelut asukkailleen 

 

Jotta ihmiset saavat hyvinvointipalveluja – edes välttämättömämpiä – on 

kuntien panostettava palveluiden saatavuuteen. Kunnilla on itsehallinnolli-

seen asemaan perustuva oikeus päättää vastuullaan olevien palvelujen järjes-

tämistavasta. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä muiden kuntien kanssa samoin 

kuin kuntayhtymät. Kuntia on kannustettu lisäämään yhteistyötä kolmannen 

sektorin toimijoiden kanssa. Sekään ei yksin riitä, vaan monipuolisen palve-

lun aikaansaamiseksi tarvitaan myös yksityissektorin palveluja.  Kunnat ja 

kuntainyhtymät ovatkin suurin asiakas hyvinvointialan yrityksille. 

 

Hoitosektorin ongelmana on hoitohenkilökunnan vähyys. Erityisesti suurissa 

kaupungeissa hoitajia on liian vähän tarpeeseen nähden. Tämä on lisännyt 

kuntien painetta hankkia hoitopalveluja alan yrittäjiltä, myös oman kunnan 

ulkopuolelta. Maaseudulla hoitolaitoksiin henkilökuntaa on toistaiseksi löy-

tynyt paremmin kuin kaupungeissa.  

 

Lainsäädäntö velvoittaa 

 

Terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamista säätelevät moninaiset lait ja sään-

nökset. Näissä yrityksissä yrittäjältä ja työntekijöiltä vaaditaan osaamista ja 
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pätevyyttä harjoittamaansa ammattiin. Erityisesti tänä syksynä kysellään 

monelta taholta, onko hoitolaitosten henkilökunta asiansa osaavaa ja luotet-

tavaa. Hoitolaitoksissa tapahtuneet vakavat väärinkäytökset huolestuttavat 

ihmisiä. Hoitolaitosten hoidon laatu on jatkossa ainakin asiakkaiden omaisten 

erityistarkkailussa. Maaseudun pienemmissä hoitolaitoksissa vahvuutena on, 

että henkilökunta tunnetaan. 

 

Työntekijöiden määrä- ja ammattitaitovaatimusten lisäksi yrityksen toimiti-

loille on asetettu monia vaatimuksia. Yrittäjältä edellytetään potilasasiakirjo-

jen ja -rekisterien huolellista säilyttämistä, työnantajavelvoitteiden täyttämis-

tä, palvelujen laatua ja turvallisuutta, toiminnan eettisyyttä sekä tarvittavien 

toimilupien voimassaoloa. Ja jotta yritys toimii, tulee kaiken toiminnan olla 

yrittäjälle taloudellisesti kannattavaa.  

 

Nuorille sijoituspaikkoja ja ikäihmisille vaihtoehtoja 

 

Viime vuosina lasten ja nuorten sijoituspaikkojen tarve on kasvanut. Noin 

15 000 lasta on sijoitettu kodin ulkopuolelle Hyvinvointi 2015 -ohjelman mu-

kaan.  Lapsille ja nuorille etsitään yleensä kodinomaista sijoituspaikkaa. Maa-

tilat tarjoavat lapsille ja nuorille hyvän elinympäristön, jossa he pääsevät osal-

listumaan arjen askareisiin. Ihmisen ja luonnon väliset yhteydet avautuvat 

uudella tavalla lasten ja nuorten osallistuessa vaikka perunoiden istutukseen 

ja syksyllä perunoiden nostoon.  

 

Käytännössä lapsille ja nuorille on löytynyt sijaiskoteja maatiloilta ja yleensä 

maaseudulta aivan tavallisista perheistä ja ryhmäkodeista. Pääasia on, että 

sijoitettavat nuoret saavat turvallisen kasvuympäristön ja välittäviä aikuisia 

tuekseen. 

 

Ikäihmisten asumista kotona tuetaan pääsääntöisesti niin kauan kuin mah-

dollista. Kaikki vanhukset eivät kuitenkaan halua tai uskalla asua kotona yk-

sinään mutta eivät halua myöskään perinteiseen laitoshoitoon. Ikäihmisille 

maaseutu voisi tarjota vaihtoehtoisen virikkeellisen palveluasumismuodon, 
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joka ei ole laitosmaista vaan kodinomaista maaseudun rauhassa. Yhtä lailla 

ikäihmisille kuin nuorillekin on tärkeää kokea luonnon läheisyys ja mahdolli-

suus puuhailla pihapiirissä vaikka kukkia hoitamalla. 

 

Maaseudun yritystoimintaa halutaan monipuolistaa 

 

Hyvinvointipalveluihin kuuluu paljon myös muita palveluja. Ne voivat liit-

tyä ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon, kiireisen elämäntavan mukanaan 

tuomaan palvelutarpeeseen, itsensä hoivaamiseen ja hemmotteluun, mielen-

terveyden ja päihdeongelmien hoitamiseen. Kasvava joukko tarvitsee koti-

palveluja kuten siivousapua, asiointi- ja ulkoiluapua. Lapsiperheet kaipaavat 

monipuolista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä leirikouluja. 

Työssä tai muuten elämän paineissa uupuminen ja masentuneisuus lisäänty-

vät. Toipumiseen tarvitaan ympäristö ja palvelut, jotka tarjoavat mahdolli-

suuden lepoon ja virkistäytymiseen.  

 

Erilaisten hyvinvointipalveluyritysten asiakkaille virikkeellinen ja viihtyisä 

maalaisympäristö on vetovoimatekijä. Hyvinvointialan yrittäjille näyttää ole-

van kysyntää, ja valtiovallan taholta on haluttu edistää yritysten perustamista 

ja toimintaa rahoittamalla hyvinvointialan hankkeita.  

 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja Maa- ja Kotitalousnaisten Kes-

kus toteuttavat Maatiloille menestyvää hyvinvointiyrittäjyyspalvelua – han-

ketta. Hanke kartoittaa, millaista hyvinvointipalvelujen tuottamiseen tarvit-

tavaa osaamista maatiloilta nyt löytyy ja onko maatiloilla halukkuutta vaihtaa 

tuotantosuuntaa erilaisten hyvinvointipalvelujen tuottajiksi. Tuotantosuun-

nan muutosta harkitsevien maatalousyrittäjien kynnystä ryhtyä hyvinvointi-

palveluyrittäjäksi madalletaan kokoamalla tietopaketti, mitä asioita pitää yrit-

täjätaipaleen alussa ottaa huomioon ja mistä saa lisätietoja. Hanke kannustaa 

alalle aikovia yrittäjiä eteenpäin ja yhteistyöhön muiden maakunnan toimi-

joiden kanssa. Verkostoituminen on välttämätöntä pienille yrityksille.  
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5 HYVINVOINTIYRITTÄJYYS MAASEUTUASIAMIEHEN 

NÄKÖKULMASTA 

Kangasniemen ja Mäntyharjun kuntien maaseutuasiamies Arto Pulkkinen. 

 

Maaseudulla on oltu menneinä aikoina omavaraisia. Maaseutu elinympäris-

tönä on tarjonnut riittävän, joskin välillä niukan ravinnon asukkailleen. Kylil-

lä on aiempina aikoina hoidettu omatoimisesti lapset, vammaiset ja vanhuk-

set sekä tehty vielä kaikki työt. Maaseutu on alkuperäinen ihmisen elinympä-

ristö, kun taas kaupunki on keinotekoinen luomus. 

 

Ihmisten väliseen kanssakäymiseen on perinteisesti kuulunut lähimmäisistä 

ja myös heikompiosaisista huolehtiminen. Kaupungistumisen myötä tämä 

periaate on päässyt jotenkin hämärtymään. Toki monet arjen tosiseikat, kuten 

esim. asuntojen ahtaus ja sukulaisten asuminen eri paikkakunnilla, ovat edis-

täneet ajatusta, että yhteiskunta huolehtii laitoksissaan varsinkin ikäihmisten 

hyvinvoinnista. Uusi aika on tuonut kuitenkin esille seikkoja, jotka vaikutta-

vat eri suuntaan. Yhä enemmän halutaan säilyttää siteitä kotiseutuun ja asua 

mahdollisuuksien mukaan tutussa lähiympäristössä, kotona. On syntynyt 

kokonaan uusi yrittäjyyden näköala, hyvinvointipalvelut. 

 

Hyvinvointipalvelut voidaan mielestäni tulkita varsin laajana, eri alojen ko-

konaisuutena lähtien lasten, vammaisten ja vanhusten hoiva- ja hoitopalve-

luista jatkaen kesäasukkaiden kiinteistönhoito- ja isännöintipalveluihin pää-

tyen elämys- sekä luontomatkailuun. Kaikille näille on yhteistä toiminta ih-

misten, asiakkaiden kanssa tähtäimenä henkinen tai aineellinen hyvinvointi. 

 

Maaseudun mahdollisuus 

 

Hyvinvointipalvelujen tuottaminen voi parhaassa tapauksessa työllistää usei-

ta yrittäjiä kylällä. Luontainen ammattitaito löytyy varsin monelta maatalo-

usyrittäjältä ja muultakin maaseudun ihmiseltä. Varsin usein kynnys tällaisen 

yrityksen aloittamiseen on matala, koska liikkeelle lähtö ei vaadi suuria ka-

lusto- tai toimitilainvestointeja; vaan itse tuote, hyvinvointipalvelu, tuotetaan 
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omalla ammattitaidolla ja uutteralla työnteolla. Maatiloilla varsin monissa 

tapauksissa vapautuu työvoimaresurssia muuhun käyttöön, kun varsinaista 

tuotantoa joko tehostetaan tai ajetaan alas. Varsinkin maatilojen emännillä on 

luontaisesti valmiudet hyvinvointiyrittäjiksi. 

 

Uudenlaisilla hyvinvointipalveluilla on suoraan nk. sosiaalinen tilaus nyky-

yhteiskunnassa. Jopa inhimillisyysnäkökohdat puoltavat ajatusta, että esim. 

ikääntyvät ihmiset voisivat asua omassa kodissaan tutussa kyläyhteisössä. 

 

Kunnat painiskelevat suurten muutosaaltojen kourissa. Sosiaali- ja terveys-

sektoria ajetaan suuriin yksiköihin. Muutoksen kourissa unohtuu pieni ihmi-

nen, joka joutuu tulevaisuudessa matkustamaan yhä kauemmas saadakseen 

esim. terveyspalveluita. Maaseudun hyvinvointipalveluyrittäjyydellä voi-

daan pehmentää tätä muutosta, ja tulevaisuudessa sen voidaan katsoa tuovan 

jopa yhteiskunnallista hyötyä ja säästöä, kun paikallisesti voidaan hoitaa mo-

nia asioita yrittäjän ja asiakkaan yhteistyöllä. 

 

Yhteiskunnan kannustimia 

 

Hyvinvointiyrittäjyyteen kannustetaan nykyään laajasti. Valtakunnassa on 

toteutettu hankkeita, kuten Hoivakantri, asian edistämiseksi. Uusi EU:n oh-

jelmakausi 2007–2013 antaa lisää mahdollisuuksia nimenomaan pienten pal-

veluyritysten käynnistämiseen. Tärkeimpiä uusia parannuksia mielestäni on 

rahoitussäännösten muutos, jolla maatilakytkentäisyys maaseudun pienyri-

tysrahoituksessa puretaan. Tällä parannetaan kylillä aloittavien pienyritysten 

rahoitusmahdollisuuksia: enää ei tarvita taustalle maatilaa.  

 

Tietoa on myöskin varsin paljon saatavilla mm. eri hankkeiden loppurapor-

teista ja alan oppilaitoksista. Kuntien sosiaalitoimen henkilöstö on nykyään 

myös varsin hyvin tietoinen asiasta. Yhteiskunnan merkittävä kannustin hy-

vinvointipalvelujen käytölle on kotitalousvähennysjärjestelmä, jota kaikki 

pitävät toimivana. 
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Hyvinvointipalveluyrittäjäksi ryhtyvän on kuitenkin tärkeää hyvin tarkkaan 

paneutua vallitseviin määräyksiin ja muutenkin valmentautua yrittäjyyteen, 

koska alalla vallitsee  ankara kysynnän ja tarjonnan laki. Toimiala on myös 

verrattain uusi, ja kokemuksia on edelleen aika vähän. 

 

Haasteita 

 

Monelle uudelle yrittäjälle on kaikesta myönteisestä perusvireestä huolimatta 

tullut myös yllätyksiä ja pettymyksiäkin. Uusi yritys vaatii aina käynnistyk-

sen, ja siihen kuuluvat oppirahat. Monelle maaseudun ihmiselle työnteko on 

varsin tuttua, mutta yrittäjänä toimiminen vierasta. Yhteiskunta säätelee mo-

nin tavoin yksityistäkin toimintaa, ja taloudelliset faktat on otettava huomi-

oon. Pienyrittäjä ajattelee helposti, että tekemällä itse aivan kaiken säästää ja 

parantaa kannattavuutta, mutta tämä ei aina pidä paikkaansa.  

 

Toimialasta riippumatta yrittäjä törmää sellaisiin asioihin kuin työajan käytön 

suunnittelu, hinnoittelu ja tarjousten tekeminen, rekisterit, erilaiset määräyk-

set, mm. elintarvikehygienia, kirjanpito, arvonlisäverotus, tuloverotus. Joskus 

yrittäjyyden arjen kohtaaminen jopa lopettaa alkavan toimijan innostuksen. 

Vastauksena näihin kysymykseen korostan, että yrittäjä ei ole yksin, ongel-

mana oikeastaan on oikean tietolähteen ja neuvojan löytäminen. Kaikkea ei 

tarvitse osata tai tietää itse. Keskitytään jokainen siihen mitä osataan. 

 

Tulevaisuus alalla 

 

Tulevan ennustaminen kiehtoo aina. Vaikeaksi asian tekee se, ettei mikään 

tulevaisuuden asia ole kuin juna, joka valmiiksi koottuna putkahtaa jostakin 

eteemme. Tuleva rakentuu nykyhetkessä vaikuttavista tekijöistä, eikä sitä ole 

vielä keksitty. Tulevaisuudesta puhuminen on aina ennustamista. Eteenpäin 

katsottaessa ajanjaksot tuntuvat aina pitkiltä. 5 - 10 vuotta tuntuu pitkältä. 

Taaksepäin katsottaessa 20 vuottakin on lyhyt aika, jossa kuitenkin maailma 

ainakin joiltain osin on muuttunut täysin. 
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Jatkossa hyvinvointipalvelujen kysyntä tulee kasvamaan. Yksityiset ihmiset 

haluavat lisää elämänlaatua, ikääntyneet ihmiset viettävät yhä enemmän ai-

kaa vapaa-ajanasunnollaan ja tarvitsevat sinne lähes kaupunkiasumisen tyy-

liset kiinteistönhoito- ja -turvallisuuspalvelut. Kunnat ulkoistavat palvelui-

taan, esim. vammais- ja vanhustyötä. Tämä luo kaikkein suurimman kysyn-

nän alalle. Monella alalla pelätään tulevaisuutta kiina-ilmiön vuoksi. Kaikkea 

ei voida tuottaa Kaukoidässä: hyvinvointipalveluja tarvitaan siellä missä asi-

akkaatkin ovat. 

 

Palataan alkutilanteeseen. Maaseutu oli tuotteissa ja palveluissaan omavarai-

nen. Tulevaisuudessa emme ole ainoastaan omavaraisia vaan tarjoamme pal-

veluja myös kyliltä kaupunkeihin 
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6 OSUUSKUNTA, MAASEUDUN UUDET PALVELUT 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin projektikoordinaattori Eija-Liisa Ku-

va, Senet -hanke. 

 

Maaseutupalvelujen haasteet 

 

Väestön voimakkaan ikääntymisen ja kasvu- ja kuntakeskuksiin suuntautu-

van muuttosuunnan vuoksi maaseutumme kyläraitit hiljenevät savu kerral-

laan. Erityisen vahvasti tämän kehityssuunnan vaikutukset tuntuvat Itä- ja 

Pohjois-Suomessa. Muuttovirran myötä myös maaseudun palvelut siirtyvät 

väestörikkaimmille alueille. Väestön ikärakenteen ja väestön vähäisen mää-

rän lisäksi palveluiden tuottamista maaseudulla hankaloittavat pitkät väli-

matkat ja hajallaan oleva asutus.  

 

Kunnat, jotka ovat velvollisia järjestämään tietyt, lähinnä sosiaali-, terveys- ja 

opetustoimiin kuuluvat palvelut, ovat kuntatalouden heikkenemisestä johtu-

en purkaneet ja hillinneet palvelutuotantoaan 1990-luvun loppupuolelta. Nyt 

on jo nähtävissä, etteivät kaikki kunnat pysty tuottamaan edes lakisääteisiä 

palveluja koko väestölle ja erityisesti kaukana kuntakeskuksista sijaitseville 

haja-asutusalueille. Kuntien oman palvelutuotannon supistaminen on tuonut 

sosiaali- ja terveysaloille yksityistä palvelutoimintaa. Hyvinvointipalvelui-

den, kuten muidenkin palveluiden yksityiset tuottajat toimivat kuitenkin 

pääsääntöisesti kaupungeissa ja kaupunkien läheisissä kunnissa, ydinmaa-

seuduilla. Harvaan asutulta maaseudulta palvelut pääosin puuttuvat, ja julki-

sen liikenteen supistusten vuoksi ne ovat osalle syrjäseuduilla asuvista vaike-

asti tavoitettavissa. 

 

Maaseudun palvelujen kehittäminen on haasteellinen mutta ei mahdoton teh-

tävä. Ratkaisun avaimet löytyvät pitkälti kuntien palveluyritysmyönteisestä 

toimintapolitiikasta, maaseudun toimintaympäristönä hallitsevasta paikalli-

sesta työvoimapolitiikasta, maaseudulla asuvien ihmisten henkilökohtaisesta 

ja yhteisöllisestä aktiivisuudesta sekä kaikkien näiden tahojen kumppanuu-

teen pohjautuvasta yhteistyöstä. 
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Osuustoiminnalla muutosta vallitsevaan tilanteeseen 

 

Kautta ihmiskunnan historian on esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset eivät ole 

tyytyneet vallitsevaan tilanteeseen, vaan ovat omaehtoisesti ja usein yhteis-

voimin ryhtyneet kehittämään uusia toimintatapoja. Nämä inhimilliset oma-

ehtoisuuden ja yhteisöllisyyden tarpeet ovat aikoinaan saattaneet alkuun 

osuustoiminnan ja sen avulla myös monet suomalaiset paransivat elinmah-

dollisuuksiaan 1800–1900 -lukujen taitteessa osuustoimintamallin levittyä 

Suomeen. 

 

1990-luvun laman ja sen seurauksena syntyneen suurtyöttömyyden vallitessa 

monet aktiiviset ja ammattitaitoiset ihmiset eivät puolestaan tyytyneet työt-

tömyyteen vaan perustivat osuustoimintayrityksiä, osuuskuntia, työllistäen 

näin itse itsensä. Tästä yhteiskunnallisesti negatiivisesta tilanteesta sai siten 

alkunsa positiivinen ilmiö: henkilöstöomisteisten pienosuuskuntien eli uus-

osuustoiminnan voimakas määrällinen kasvu. 

 

Osuuskunta mahdollistaa hyvin käytännöllisen ja ihmisläheisen tavan tuottaa 

sekä palveluja että työtä myös maaseudulla. Vaasan yliopiston Levón-

instituutin tekemässä Maaseudun pienten töiden edistämisen taloudelliset 

kannustimet ja niiden rajoitteet -raportissa todetaan muun muassa, että 

osuuskuntien ja etenkin uusosuuskuntien mahdollisuudet juuri maaseudun 

pienten töiden organisoimisessa voisivat olla merkittävät. Osuuskuntamuoto 

voi olla monelle maaseudun asukkaalle portti työelämään ja mahdollisuus 

yrittäjyyteen yhdessä muiden palvelun tarjoajien kanssa. Kylille voidaan 

tuottaa monenlaisia palveluja osuustoiminnan kautta. Esimerkkinä kulttuurin 

tuotteistamiseen liittyvät palvelut, kotipalvelu- ja kylätalkkaritoiminta sekä 

päivähoitotoiminta. (Lindqvist ym. 2006, 33.) 
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Osuustoimintayrittäjyydellä palveluja maaseudulle 

 

Levón-instituutin raportissa todetaan, että osuuskuntien, kuten myös sosiaa-

listen yritysten ja yhdistysten merkitys alueiden sosiaalisen ja taloudellisen 

hyvinvoinnin kannalta voi olla tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä suu-

rempi. Erilaiset sosiaali- ja yhteisötalouden toteuttajat ovat kasvava uuden-

tyyppisten työllistäjien joukko myös maaseudulla. (Lindqvist ym. 2006, 33.) 

 

Osuuskunnasta voi hyvällä syyllä sanoa, että se on joustava, moderni ja ih-

miskasvoinen yritysmuoto. Se on jäsentensä omistama yritys ja tasa-arvoinen 

yhteisyrittämisen muoto, jossa jäsenet voivat usein itse määritellä työnteon 

määränsä ja työnteon tapansa. Osuuskunnassa jäsenet voivat halutessaan 

työskennellä osa-aikaisesti. Tällainen järjestely mahdollistaa maaseudulla 

maatilan töiden ja palkkatyön yhteensovittamisen ja sopii hyvin muun muas-

sa henkilöille, joille perhe- tai muista elämäntilanteeseen liittyvistä syistä ei 

sovi kokopäivätyö. Osuuskunnan jäsen säilyttää myös työttömyysturvansa, 

mikäli jäseniä on seitsemän tai enemmän. 

 

Pienosuuskuntien erityspiirteet, kuten osaamisen jakaminen jäsenten kesken, 

yhteisyrittäminen, asiakaslähtöisyys sekä osuuskunnan kaksoisluonne: 

osuuskunta on sekä liikeyritys että jäsenyhteisö, mahdollistavat modernin, 

dynaamisen ja proaktiivisen työnteon. Hyvin toimivassa osuuskunnassa ih-

miset pääsevät käyttämään osaamistaan ja tekemään asioita, joissa he ovat 

hyviä.  

 

Maaseudulla ja kylissä osuuskunta mahdollistaa monenlaista ja monialaista 

yrittäjyyttä. Perinteisiä pienosuuskuntia on perustettu sekä yksittäisille että 

monialatoimialoille. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa maatilan emännät perus-

tivat kotipalveluja tuottavan osuuskunnan mahdollistamaan osa-

aikatyöllistymisensä. Mäntyharjulla toimiva Osuuskunta Villi Apila tuottaa 

pesula- ja kotipalveluja sekä vuokraa osan toimitiloistaan kosmetologi- ja jal-

kahoitopalveluja tarjoaville yrittäjille. Monialaosuuskunnissa on jäsentoimi-

joita yleensä useilta eri osaamis- ja ammattialoilta. Maaseutukontekstissa toi-



 24 

miva monialaosuuskunta voi tuottaa palveluja aina metsäurakoinnista lasten 

päivähoitoon ja marjanviljelijöiden raaka-aineiden välityksestä kulttuuri- ja 

käsityötuotteiden tuotantoon sekä kaikkea siltä väliltä. 

 

Paikallisia kyläosuuskuntia alettiin perustaa 1980-luvun loppupuolella eri 

puolella Suomea (Joutsiniemi 2004). Niitä on perustettu estämään kylien syr-

jäytyminen ja turvaamaan kylien palvelut. Kyläosuuskunnille sopivat mo-

nenlaiset toimialat. Ne voivat muun muassa toimia turvatakseen alueella tar-

vittavat palvelut ja koordinoida niitä, olla kylän monipalvelukeskuksia, tuot-

taa alueen ulkopuolelle palveluja ja tuotteita sekä toimia kulttuurimatkailun 

ja matkailun tuottajina tai kylien kehittäjinä. 

 

Maaseudun palvelujen tuottajana voi toimia myös seudullisesti rakennettu 

palveluverkosto-osuuskunta. Tällöin osuuskunta koordinoi eri kylillä ja alu-

eilla toimivien jäsentyöntekijöidensä palveluja seudullisesti. Jäsen voi halu-

tessaan työskennellä omalla asuinalueellaan tai tuottaa osaamistaan vastaavia 

palveluja keskitetysti myös lähialueille. Usean osaajan toiminnalla ja verkos-

tomaisella toimintatavalla tuotetaan näin laajalle alueelle monipuoliset palve-

lut ja korvataan myös sitä palvelutoimintaa, jota kunta ei pysty enää tuotta-

maan. 

 

Palveluverkosto-osuuskunta tuottaa jäsenilleen synergiaetua. Voidaan yhdis-

tää osaamisia ja tuottaa monipuolisempia palveluja laajemmille alueille. Use-

an eri alan toimijat ja useilla eri alueilla toimiminen tuottaa monipuolista tie-

totaitoa yhteiseksi ja asiakkaiden hyväksi. Talouden ja hallinnon hoito on 

keskitetty yhteen pisteeseen ja yhteismarkkinointi tuottaa kustannussäästöjä. 

Asiakkaan etuna on monipuolisesti ”yhden luukun” periaatteella toimiva 

palvelutarjonta. 

 

Maaseutukylissä on usein useita yhdistyksiä ja osa kylän väestä on mukana 

myös kylätoimintaa laajemmissa yhdistyksissä. Yhdistysten palvelutoiminta 

on joutunut ristiriitaisten vaateiden kohteeksi, kun siitä toisaalta odotetaan-
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kustannustehokasta pelastajaa kasvaviin palvelutarpeisiin, ja toisaalta sen 

palvelutoiminta mahdollisuuksia ollaan kaventamassa. 

 

Yhdistystoimintaa tukeva Raha-automaattiyhdistys on viime vuosina vetäy-

tynyt niiden alojen avustamisesta, joilla on selkeästi markkinaehtoista toimin-

taa, ja suunnannut avustukset kansalaisjärjestöjen perustyöhön. Verottaja puo-

lestaan on tiukentanut tulkintaa järjestöjen palvelutoiminnan suhteen ja kat-

soo sen olevan elinkeinotoiminnan luonteista palvelutoimintaa, johon sovelle-

taan elinkeinotoiminnan tuloverotusta. Myös järjestöjen arvonlisä- ja varalli-

suusverotuksen perusteet ovat joutuneet tiukentuneeseen tarkasteluun. 

 

Pienten yhdistysten palvelutoiminnan turvaamiseksi Helsingin yliopiston 

Ruralia-instituutin hallinnoima Senet-hanke on esittänyt mallin yhdistysten 

yhteisestä osuuskunnasta. Se on saanut nimekseen Hymypoika-malli. Nimellä 

on tahdottu korostaa toisaalta yhdessä toimimisen tuottamaa iloa ja hyötyä 

toimijoille, toisaalta asiakasnäkökulman huomioimiseen perustuvaa toiminta-

tapaa ja toimintatavan tuottamaa asiakastyytyväisyyttä. 

 

Hymypoika-malli kuvaa paikallisyhdistysten kumppanuuteen perustuvaa, 

ei–osuustoiminnallisten yhteisöjen osuuskuntamuotoista verkostoa, jonka 

tarkoituksena on mahdollistaa palvelutuotannon eriyttäminen järjestötoimin-

nasta ja palveluiden tarkoituksenmukainen organisointi. Osuuskunta toimii 

yhteisenä myyntikanavana sekä yhdistysten omille että yhdessä tuotetuille 

palveluille. Järjestöt pysyvät siis edelleen itsenäisinä, mutta tarjoavat palve-

luitaan ja organisoivat osan toimintaansa osuuskunnan kautta. Osa järjestön 

toiminnasta voi edelleen tapahtua osuuskunnan ulkopuolella. Yhdistykset ja 

järjestöt voivat siirtää palvelutoimintansa osuuskuntaan ja keskittyä edelleen 

kansalaistoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan, joille se edelleen voi saada Ra-

ha-automaattiyhdistyksen tukea. Osuuskunta pystyy kuitenkin käyttämään 

hyödykseen yhdistysten ja järjestöjen ydinosaamista ja toimimaan yhdessä 

muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yritysten kanssa. (Piis-

pa-Hakala & Kuva 2007, 18.) 
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Osuustoiminta-lehdessä 4/2007 (Osuustoiminta johdon & hallinnon ammatti-

lehti 4/2007, s.62) Hemmo Koskiniemi esittelee kylien miniosuuskuntien mal-

lin. Tässä mikromallissa yhdistyvät kylätoiminnan, yrittäjyyden ja ammatti-

taidon resurssit. Miniosuuskunnan veturina toimii yrittäjä, jonka tavoitteena 

on osuuskunnan menestyminen. Kylätoiminta puolestaan hankkii sekä töitä 

että asiakkaita ja työntekijä tekee työt. Mallia aiotaan kehittää Lapin osuus-

toimintakeskuksessa yhteistyössä kylien ja kuntien kanssa. 

 

Monitoimisuus mahdollisuutena 

 

Vaikka maaseutu usein ajatellaankin homogeenisenä, tosiasia kuitenkin on, 

että maaseutukunnat ovat heterogeeninen joukko. Maaseudun palvelut pi-

täisikin räätälöidä alueen tarpeet ja resurssit huomioiden. Erityisesti muutto-

tappiokuntien ja tyhjenevien maaseutualueiden palveluiden turvaaminen 

edellyttää innovatiivista kehittämisajattelua ja uudenlaisia palvelujen tuotta-

mismalleja. Kehittämisen perustana tulisi olla usean hallinnonalan yhteinen 

strategia, kylien väen aito osallistaminen ja osallistuminen kylien ja niiden 

palvelujen kehittämiseen, maaseudun yrittäjyyden tukeminen ja yrittäjyyden 

esteiden poistaminen sekä toimijoiden yhteinen konkreettinen tahtotila saada 

aikaan sopimuksellisia ja kestäviä ratkaisuja. 

 

Maaseudun palvelujen tuottajana osuuskunta sopii hyvin yritysmuotona työ-

valtaiseen, vähän pääomia vaativaan yritystoimintaan ja toimintaan, jossa 

omistajien osallistumisella tuloksen saavuttamiseen on suuri merkitys. 

Osuuskunta on verkostoituvaan yhteiskuntaan hyvin soveltuva yritysmuoto 

sekä moderni tapa harjoittaa liiketoimintaa ja työllistää itse itsensä omaehtoi-

sesti oman osaamisen avulla. 
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vointipalveluiden tuottamiseen. Helsingin yliopisto. Ruralia-Instituutti, 18. 
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7 PALVELUT JA YHTEISTYÖ MAASEUDULLA 

Kyläasiamies Henrik Hausen, Järvi-Suomen kylät ry. 

 

Maaseudun erityispiirteet 
 

Palvelujen tuottaminen ja työllisyyden edistäminen on maaseudulla hieman 

erilaista kuin kaupungeissa ja kuntakeskuksissa. Asutuksen harveneminen ja 

tulotason alhaisuus vaikeuttavat osaltaan palvelujen ylläpitoa maaseudulla.  

 

Mielestäni harvan asutuksen ongelmia ei kuitenkaan tulisi liioitella. Suoma-

laiset ovat aika pitkälle sopeutuneet maan syrjäiseen sijaintiin ja harvaan asu-

tukseen. Ei ehkä ole sattuma, että esimerkiksi viestintäteknologia on kehitty-

nyt nopeasti juuri Suomessa. Pitkät etäisyydet ja pienet työmarkkinat asetta-

vat omat haasteensa palvelujen tuottajille ja yrittäjille. Nämä haasteet voidaan 

hyvinkin voittaa eri tahojen välisellä kumppanuudella ja sektorirajoja ylittä-

vällä yhteistyöllä. 

 

Maaseudun Paras? 
 

Sekä julkiset että yksityiset palvelut vaativat uusia ratkaisuja. Valitettavasti 

valtion kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras -hanke) ei juurikaan huomioi 

maaseudun erityispiirteitä. Kaavamainen 20 000 asukkaan alaraja ei kannusta 

kaikkein tehokkaimpien ratkaisujen etsimiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

suhteen vaatimukset suurista toiminta-alueista voivat hyvinkin johtaa siihen, 

että palvelut pakenevat yhä enemmän myös nykyisistä kuntakeskuksista ja 

maaseutukylissä asuminen käy yhä hankalammaksi. 

 

Kylätoiminta: kolmatta sektoria rakennetaan pitkäjännitteisesti 
 

Maaseudulla on iät ja ajat toimittu yhdessä ja kylissä on ollut laaja seuratoi-

minta. Nykymuotoinen eri ammattiryhmiä kokoava kylätoiminta aktivoitui 

erityisesti 1980-luvulla ja on aivan viime vuosina organisoitunut yhä kiin-

teämmin ja kattavammin ympäri maata. Kylätoimikuntia ja kyläyhdistyksiä 

on maassamme noin 4 000, alueellisia yhteenliittymiä joka maakunnassa, ja 
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valtakunnallinen yhteistyöelin on nimeltään Suomen Kylätoiminta ry. Etelä-

Savon kylien yhteenliittymä on nimeltään Järvi-Suomen kylät ry, ja maakun-

nan alueella on noin 220 kylätoiminta-aluetta, jossa toimii kyläyhdistys tai 

kylätoimikunta. Kylätoiminta on lähtenyt liikkeelle toisaalta vapaa-ajan toi-

minnasta ja toisaalta edunvalvonnasta. Kesäjuhlat ja kylän perinteiden vaali-

minen luovat yhteishenkeä. Moni kylätoimikunta on saanut alkunsa kyläkou-

lun tai jonkun muun palvelun puolustamisesta. 

 

Eri kyselyjen ja keskustelujen perusteella näyttää siltä, että juuri perinteistä 

vapaa-aikaan ja edunvalvontaan liittyvää kylätoimintaa arvostetaan kylillä 

eikä sitä sovi väheksyä. Ne ovat ns. kolmannen sektorin kehittymisen kannal-

ta keskeisiä toimintatapoja. Samalla on myös rohkeasti lähdettävä edunval-

vonnasta ”edun tekemiseen” eli yhteistoiminnalla rakennettava kylille uusia 

palveluja, infrastruktuuria ja toimeentulomahdollisuuksia. 

 

Kesäasukkaat tuovat eloa kyliin – ja tarvitsevat palveluja 
 

Suuri osa kylätoimikunnista julkaisee jo kylien tuote- ja palveluhakemistoja ja 

rohkaisee näin asukkaita ja kesäasukkaita suosimaan paikallisia palveluita. 

Olen ollut mukana kartoittamassa palveluja monella kylällä, ja melkein joka 

kylässä hämmästytään sitä, miten monenlaisia palveluja on tarjolla. 

 

Kesäasukkaat ovat monella maaseutualueella tärkeitä talouden ja myös kult-

tuurin ja muun elämän vilkastuttajia. Etelä-Savossa on 160 000 "vakiasukasta" 

ja yli 45 000 kesäasuntoa. Maakunnan väkiluku alenee noin 1 000 hengellä 

vuodessa, mutta samalla mökkien lukumäärä kasvaa noin 700:lla vuodessa. 

Monessa kylässä tämä tarkoittaa, että kun vapaa-ajan asukkaat otetaan huo-

mioon, niin väkimäärä pysyy ennallaan tai jopa kasvaa. Noin puolessa ky-

läyhdistyksistä on hallituksessa kesäasukasjäsen. 

 

Kuntien kannattaisi ehdottomasti ottaa vapaa-ajan asukkaatkin huomioon, 

kun palveluja suunnitellaan. Kylillekin tarvitaan liikuntapaikkoja, kokoon-

tumistiloja, teitä, kevyeen liikenteen väyliä ja ulkoilureittejä. 
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Mökkitalkkarista ja kyläavustajasta on tullut uusia tärkeitä ammatteja kylille, 

rakennusmiehiä ja kauppoja vapaa-ajan asukkaat ovat työllistäneet jo pit-

kään.  

 

Yhteismarkkinointi ja maallemuuttopalvelut 
 

Seuraava askel kohti kukoistavaa kylän kehittämistä on kylän markkinointi 

matkailijoille ja mahdollisille uusille asukkaille. Maaseudun matkailumainon-

ta keskittyy vielä liikaa pelkän luonnon myymiseen, elävä ja kehittyvä kylä 

kiinnostaisi varmasti matkailijoita siinä missä järvet ja metsätkin.  

 

Tonttipörssit ja muut maallemuuttopalvelut ovat tärkeä osa kylämarkkinoin-

tia, ja vahvimmat kylät hoitavat jo nämäkin asiat hyvin. Erityisesti kylästä 

opiskelemaan lähteneisiin nuoriin kannattaisi pitää yhteyttä, jotta he myö-

hemmin palaisivat kyliin. Useimmissa kylissä yhteinen markkinointi on vielä 

kehittymässä.  

 

Mahdollisilla maallemuuttajilla ja mökkiläisillä on kaksi suurta huolta: lähi-

palvelut ja kylähenki. 

 

Lähipalvelut ja kylähenki 
 

Erityisesti kyläkoulut vetävät uusia asukkaita. Joitakin palveluita, kuten pien-

ten lasten ja vanhusten palvelut on oltava lähellä. Yläkoulu- ja lukioiässä nuo-

ret saattavat jo kaivatakin ”isompia ympyröitä”. 

 

Paikallisissa vanhusten palvelukodeissa on todettu, että tuttu ympäristö, tu-

tut ihmiset ja lähellä asuvat sukulaiset vaikuttavat myönteisesti viihtyvyyteen 

ja turvallisuuteen. Juuri turvattomuuden tunne uhkaa vanhempia ihmisiä, 

varsinkin jos muisti heikkenee. Tutussa ympäristössä myös muistia harjoitel-

laan luontevasti, kun jutellaan tapahtumista, paikoista ja ihmisistä. Turvalli-

sessa ympäristössä rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käyttöä voi-

daan vähentää. 
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Kylähengestä kysytään usein: "Arvostetaanko muuttajia vai kyräilläänkö 

naapureita?" Oma kokemukseni kyliltä on kuitenkin hyvä. Vaikka erilaisuut-

ta saatetaan ihmetellä, niin asioihin suhtaudutaan käytännöllisesti ja reilusti. 

Kyläyhteisöön pääsee sisälle, mutta kyllä se vaatii joskus ponnisteluakin. 

 

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana virinnyt kylätoiminta on muutta-

nut kyliä avoimemmiksi. Erilaisiin kehittämishankkeisiin on saatu rahaa jopa 

täällä maaseudulla aika huonossa huudossa olevalta EU:lta. Kylätoimintaan-

han kaikki kyläläiset pääsevät mukaan ammatista riippumatta. 

 

Hanketoiminta ja sosiaalinen pääoma 
 

EU-aika on tuonut kyliin satoja ja tuhansia projekteja, joilla on rakennettu ja 

ylläpidetty ulkoilureittejä, uimarantoja, satamia ja kylätaloja, kunnostettu ar-

vokkaita rakennuksia ja maisemakohteita, edistetty nuorisotoimintaa, kan-

sainvälistä yhteistyötä, erilaisia elinkeinoja ja palveluita, järjestetty koulutus-

ta, kulttuuritapahtumia jne. Yhteishankkeilla rakennetaan kylissä myös yh-

teistyötaitoja ja luottamusta, ns. sosiaalista pääomaa.  

 

Hankkeisiin saadaan usein ulkopuolista rahoitusta, mutta omarahoitusosuus 

on yleensä ainakin 20 %, investoinneissa 30–50 %, yrityshankkeissa vielä kor-

keampi. Hanketoiminnassa on monia ongelmia: hankkeet ovat yleensä lyhyi-

tä, paljon energiaa menee byrokratiaan, vapaaehtoistyö ja palkattu työ ei ole 

aina helppoja yhdistää jne. Jos vielä tavoitteet asetetaan ulkoa eli hankkeet 

valitaan sen mukaan mikä rahoittajaa voisi miellyttää, eikä kylän omien pää-

määrien mukaan, loputkin talkooinnostuksesta saattaa hävitä. 

 

Hanketoiminnan pitkäjännitteisyyttä pyritään edistämään kyläsuunnittelulla; 

aivan viime vuosina on kyliin laadittu paljon kyläsuunnitelmia, osa Etelä-

Savon suunnitelmista Järvi-Suomen kylien kyläasiamiehen avustuksella Ky-

läverkkohankkeen puitteissa. Kyläsuunnitelman ehkä tärkein sisältö on yh-

teisten päämäärien löytyminen ja tärkeä on tietenkin myös konkreettisten 

hankkeiden löytyminen näitä päämääriä edistämään. 
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Yhteisyrittäminen ja pienet työt 
 

Muutamissa kylissä toimii myös työosuuskunta, joka kerää maaseudun ”pie-

niä töitä” niin, että monitoimisuudella jäsenet pystyvät työllistämään itsensä 

ja muita kyläläisiä myös sellaisilla alueilla, joilla yksittäisellä alalla ei riitä töi-

tä kunnon toimeentuloon. Päivä voi olla todella vaihteleva: työntekijä saattaa 

toimia esimerkiksi postin hoitajana, kotiavustajana, turvapuhelimen päivystä-

jänä, mökkitalkkarina ja kylän maisemahankkeen vesakonraivaajana. 

 

Joka tapauksessa harvaan asutuilla alueilla palvelujen tuottamisen lähtökoh-

dat ovat erilaiset kuin taajamissa ja kaupungeissa. Yksityisiä palveluyrityksiä 

ei synny samalla tavalla kuin suuremmissa taajamissa, vaan erilaiset yhteis-

työmuodot luovat pohjan uusille ratkaisuille. 

 

Voi olla, että kylien yhdistyksillä ei ole kaikki avun tarvitsijat tiedossa – siinä 

kunnan sosiaalityöntekijä tai diakonissa voi olla kyläyhdistystä parempi asi-

antuntija. Mutta mahdolliset palvelujen tuottajat ovat kyllä kyläyhteisön tie-

dossa. Monet hoivapalveluhankkeet ovat kärsineet siitä, että mahdollisia pal-

velun tuottajia ei ole tavoitettu, koulutettavia on ollut vaikea löytää. Ratkaisu 

tähän voisi olla kyläseurojen lähestyminen ja tukeminen. Alkusysäys ja oikei-

den tekijöiden löytäminen voi perustua yhteisöllisyydelle, vastuun kantami-

selle ja talkootyölle vaikka pysyvään toimintaan sitten pitää kehittää koulu-

tusta, rahoitusta jne.  

 

Jos julkiset palvelut kuihtuvat eivätkä maaseudun markkinat houkuttele riit-

tävästi palveluyrityksiä, pitää etsiä uusia ratkaisuja. Kolmas sektori voi olla 

yksi avain, mutta se tarvitsee silloin tukea ja toimivia malleja. Valitettavasti 

tämä on alue, josta Paras-hankkeen yhteydessä ei puhuta ollenkaan. Hallitus-

ohjelmassa on mainintoja kolmannesta sektorista palvelujen tuottajana, mutta 

käytännön tuki sektorin kehittymiselle on vielä pieni. 
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Kolmas sektori ja palvelut 

 
Isommissa kylissä on myös esimerkkejä siitä, että osuuskunta tai kyläyhdistys 

ylläpitää palveluja ja monipalvelukeskuksia. Palvelukeskuksissa voi olla  

 

□ julkisia palveluja kuten kirjasto, lastenhoito, kotipalvelu, terveys-
palvelut, liikuntatilat ja kuntien yhteispalvelupisteet 

 
□ kaupallisia palveluja kuten posti, kauppa, kioski, kahvila, matkai-

lupalveluja, käsitöiden ja maataloustuotteiden suoramyynti sekä 
toimisto- ja atk-palvelut  

 
□ yhdistystoimintaa kuten eri yhdistysten kokoontumistilat, tavarat 

ja arkistot, seurakunnan piirit, nuorisotilat ja kehittämishanketoi-
misto. 

 

Pienissä kylissä monipalvelukeskukset ovat vielä harvinaisia ja tarvitsisivat 

tukea ja ehkä uusia ratkaisuja. 

 

Kolmannellekin sektorille ja maaseutualueille on taattava riittävät resurssit. 

Jos kolmannen sektorin halvat palvelut perustuvat alhaiseen palkkatasoon ja 

määräaikaisiin projekteihin, niin ne eivät ole kestävällä pohjalla.  

 

Myös maaseutualueilla on ylläpidettävä tietty minimipalvelutaso. EU:ssa pu-

hutaan paitsi taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta myös alueellisesta 

koheesiosta unionin yhtenäisyyden perustana. Se tarkoittaa, että myös syrjäi-

sillä alueilla huolehditaan kouluista, teistä sekä terveys- ja sosiaalipalveluista. 

 

Esimerkki: Otavan lähipalvelukeskus 

 
Mikkelin Otavassa on jo yli kymmenen vuotta toiminut työosuuskunta. Toi-

minta lähti liikkeelle talkoopohjalta, mutta on nyt ammattimaista ja pätevää. 

 

Otavan lähipalvelukeskuksen toiminta on alusta alkaen ollut laaja-alaista. 

Vähitellen siihen on koottu erilaisia palveluja. Posti ajautui osuuskunnan sy-

liin, kun kyläläiset ehdottomasti halusivat säilyttää palvelun kylässä. Apteek-

kipalvelu on myös suosittu sekä kaupungin yhteispalvelupiste. Keskuksessa 
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on myös kahvipöytä, siitä on tullut kylän tapaamispaikka – elävä kylätalo. 

Palvelut ovat tarjolla arkisin kello 10–18. 

 

Lisäksi osuuskunta tarjoaa kodinhoitoapua, peruskorjausapua, kunnossapi-

toa ja erilaisia kirjallisia töitä. Kyläpäällikkö Hannu Karttunen kertoo, että 

palvelujen markkinointi ei ole aivan helppoa, niitä on opittu käyttämään vas-

ta vähitellen. 

 

- Alussa oli vaikea saada hyväksyntä omassa kylässä. Ilman kylätoimintaa 

Otava olisi kuitenkin nukkumalähiö ilman palveluja. Hyvä mieli tulee, kun 

toiminnalla on saatu käytännöllisiä tuloksia. 

 

Alussa kunta osti osan Otavan vanhustenhuollosta osuuskunnalta ja työtä oli 

tasaisemmin. Nyt kaupunki ostaa kotipalveluja tarpeen mukaan. Se vaatii 

henkilökunnalta joustoa ja ammattitaitoa. Kunnan työntekijät suhtautuivat 

alussa ennakkoluuloisesti, mutta nyt osuuskunta hyväksytään jo osaksi pal-

velujärjestelmää. Kotitaloustyön verovähennysoikeus on lisännyt yksityisten 

kiinnostusta palveluihin. Osuuskunnan työntekijät ovat löytyneet melkein 

kaikki oman kylän alueelta. 

 

Heinävedellä toimii monipuolinen hoitokoti 
 

Pohjois-Heinäveden Palokin kylällä 60 km:n päässä lähimmästä kaupungista 

toimii Johanneskoti. Se tarjoaa tehostettua palveluasumista, johon sisältyy 

aina yöpäivystys. Koti on toiminut osakeyhtiömuotoisena vuodesta 1998 läh-

tien, ja sen omistavat Matti ja Merja Vihma. Koti toimii läheisessä yhteistyös-

sä kyläyhdistyksen kanssa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana on yhteistoi-

mintaa ollut myös uuden Simsakat-palveluosuuskunnan kanssa. Hoitokoti 

työllistää yrittäjäpariskunnan lisäksi kuusi henkilöä. 

 

Johanneskoti tarjoaa asumispalvelujen lisäksi kotipalveluja ja asiantuntijapal-

veluja sosiaalialan yrityksille. Monipuolisuus on yrityksen valtti. Asuntoja on 

välillä tyhjillään, ja silloin jopa neljännes tuloista saadaan asiantuntija- ja ko-



 35 

tipalvelujen myynnistä. Laadunkehittämistyötä tehdään niin kunnissa, yri-

tyksissä kuin kolmannen sektorin järjestöissäkin. 

 

Yleensä kunta maksaa kodin hoito-osuuden ja asukas itse vuokra- ja ate-

riaosuuden. Kodissa on ollut myös kokonaan itse maksavia asiakkaita. 

 

Johanneskoti on palkittu järjestelmällisestä laatutyöstä ja myös vuoden hoi-

vayrityksenä vuonna 2004. Toimitusjohtaja Matti Vihma korostaa, että maa-

seutuyrityksen osaamisen pitää olla erittäin monialaista. Julkisen sektorin 

kilpailutukset tehdään usein kömpelösti. Kun suurin osa kustannuksista me-

nee palkkoihin ja henkilökunnan pätevyysvaatimukset säädetään, niin kovin 

suurta varaa hintakilpailuun ei ole. Siksi on tärkeää, että kilpailun vääristy-

miä ei ole erilaisten tukien kautta, ja niistä onkin suurimmaksi osaksi päästy. 

Vihma luottaa nyt lujasti yrityksensä tulevaisuuteen. 
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8 TOIMIVAT TUKIPALVELUT – TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

Savonlinnan kaupungin sosiaalijohtaja Saara Pesonen. 

 
Kukapa ei kotonaan haluaisi asua, sen tutun kotikuusen juurella käen kukun-

taa kuunnellen, myös vanhuuden päivinään.  

 

Sankaritarinoita kerrotaan niistä maaseudun 90-vuotiaista, jotka talven liuk-

kailla vetävät polttopuut tupaan vesikelkalla ja laittavat keväällä perunan 

maahan, verkkokalastuksesta nyt puhumattakaan. Ja ruokkivat juhannuksena 

lomailemaan tulevan laajan jälkikasvun tietenkin omatekoisella leivällä. Näitä 

mummoja ja pappoja meidän tulee ikävä. Kotipalvelun ei tarvitse käydä kuin 

suurimmissa käänteissä, kaihileikkauksen jälkeen, tukemassa heitä takaisin 

arkielämään. On hienoa, että meillä arvostetaan näitä tämän päivän salomök-

kien asukkaita ja heidän annetaan elää omalla tavallaan.   

 

Se sukupolvi on käynyt läpi sodat ja jälleenrakennukset, tottunut selviämään 

ja turvautumaan ensisijaisesti sukulaisten ja naapureiden, omiensa, apuun. 

Osa heistä on muuttanut taajamaan helpomman elämän toivossa, vanhusten-

taloihin tai omaan osakkeeseen. Tämä kulttuuri on poistumassa, koska nyt 

asunnot maaseudulla ovat varustukseltaan jotain muuta kuin 60-luvulla. 

Asumisen puutteellisuuden takia ei ole tarvetta muuttaa rivitalokaksioon. 

Muutto tapahtuu, kun kunto huononee niin paljon, että omassa ympäristössä 

ei arki enää suju, ja silloin muutetaan esimerkiksi palveluasuntoon.  

 

Toisenlaisiakin sukupolvia on ikäihmisiksi tulossa, mitä tulee sukupolvien 

yhteisiin elämänkokemuksiin. Silti, mihinkään ei ole hävinnyt suomalaisten 

kaipuu maalle tai ylipäätään itselliseen asumiseen ja elämiseen.  

 

Kesäasutuksen muuttuessa pikku hiljaa ympärivuotiseksi voi vain kuvitella, 

miltä haja-asutusalueet näyttävät kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Maati-

lat ovat pikku hiljaa harventuneet entisestään ja muuttuneet suuriksi, tehok-

kaiksi tuotantoyksiköiksi, joita pyöritetään lähes kauppatieteellisellä tutkin-

nolla, tietenkin maa- ja metsätieteelliseen osaamiseen nojautuen. Kaupunkien 
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liepeillä on tietenkin omakotiasumista, kaupunkien ja maaseudun raja hä-

märtyy.  

 

Tämän päivän kesäasunnoissa asuvat puolestaan tulevaisuudessa ympäri-

vuotisesti ne nyt niin kiireiset, työelämän rattaissa vimmatusti pyörivät keski-

ikäiset, jotka tällä erää ehtivät hyvin varustetuille mökeilleen vain lomilla ja 

viikonloppuisin.  

 

Heidän silmissään siintää jo ihana, aktiivinen eläkeikä ja vanhuus järven ran-

nalla. Mökit on tietenkin varusteltu viimeisen päälle, sähköä ei puutu eikä 

kodinkoneita. Mutta kuka auraa lumet, kuka tulee jakamaan lääkkeet tai hoi-

tamaan haavaa? Kuka auttaa sitten, kun autolla ajaminen ei enää luonnistu ja 

lääkäri on vienyt ajokortin? Matkaa lähimpään taajamaan voi olla kymmeniä 

kilometrejä. Lähimmästä taajamastakin monet palvelut ovat karanneet kau-

punkiin. Yhä useampi kesäasunto nimittäin muutetaan tänä päivänä vakitui-

seksi asumukseksi ja tällä kehityksellä on vaikutuksensa huomispäivän pal-

veluihin. Toisaalta, muuttajan on hyvä tiedostaa, että on kyse kuitenkin va-

linnasta. Muuttaessaan lähes tiettömien taipaleiden taakse saa jotain ja luo-

puu jostakin, väistämättä. Uskon, että maaseutumaisen elämän yhdyskunta-

rakenne muuttuu tulevaisuudessa ainakin osittain edellä kuvatun kaltaiseksi. 

Mitä se tarkoittaa julkisten palvelujen kannalta? Lisääntyneitä haasteita.  

 

Kotiin pitäisi ihmiset jatkossakin hoitaa, oikeastaan vielä nykyistäkin tehok-

kaammin. Entistä pidempään, entistä huonokuntoisempina katselemme me 

tulevaisuuden vanhukset kotikuusiamme hirsihuviloiden ikkunoista.  

 

Haja-asutusalueelle esimerkiksi kotipalvelun järjestäminen on eri asia kuin 

taajamaan. Matkat ovat kustannustekijä, sille ei mahda mitään. Kun otetaan 

huomioon kuntarajat ja niiden ylittäminen palvelutuotannossa, voi palvelun 

järjestäminen vaikeutua entisestään.   

 

Kuntien raja-alueilla asuvien asukkaiden koti- ja tukipalvelua järjestettäessä 

tulisi kuntarajat ylittää suvereenisti. Näin onkin monissa kunnissa onneksi 
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tehty jo nyt. Palvelun tuottaa se taho, joka on lähinnä asiakasta. Haja-

asutusalueille on myös perustettu – onneksi - kotipalvelua tuottavaa luovaa 

pienyritystoimintaa. Yrittäjä voi usein toimia joustavasti ja nopeasti ja palve-

lurepertuaari saattaa olla hyvinkin laaja. Moni omainen arvostaa sitä, että voi 

asioida yhden ja saman ihmisen kanssa palvelua järjestettäessä. Julkisella ja 

yksityisellä palvelulla on paikkansa molemmilla. Toinen täydentää toista, 

ehdottomasti.  

 

Menneinä vuosikymmeninä kotiavustaja saattoi pyöräillä taloon kymmenien 

kilometrien matkan, pyykkisanko tarakalla. Hän saattoi viipyä talossa koko-

naisvaltaista apua antamassa jopa viikon, kun emäntä oli sairaalassa. Ei ole 

pitkä aika siitäkään, kun kunnallisessa kotipalvelussa vielä mietittiin, kuu-

luuko kodinhoitajan kerätä asiakkaan marjat pihalta, kun omaiset eivät loma-

kiireiltään ehdi. Tähän ei nykyinen kotipalvelu enää resursseillaan taivu, 

vaan työ on kyllä hyvin perushoidollista. Sitä joustoa voi tuoda yksityinen 

palvelu.  

 

Luovuuden ja järjen käytön hiljainen lupaus tulisi olla tukipalveluiden järjes-

tämisessä.  Monesti on kysymys vain pienestä, sinänsä marginaalisesta asias-

ta, jonka turvin asiakas voi jatkaa asumistaan omassa kodissa. Se voi olla ker-

takäynti viikossa, kauppa-asioiden hoito tai joku muu arkielämää helpottava 

asia. Tukipalveluiden tehtävä on nimensä mukaisesti yksinkertaisesti tukea ja 

edesauttaa kotona asumista.  
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9 TUKIPALVELUYRITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN MAASEUDULLA 

Päivi Sihvosen ja Eeva Hämäläisen haastattelun pohjalta koonneet Mervi 

Naakka ja Sanna Rasa. 

 

Päivi Sihvonen on perustanut yrityksensä Päivin kotiapu ja siivous Koikka-

laan Juvalle lokakuussa 2006 ja Eeva Hämäläinen Siivouspalvelu Eeva Hämä-

läisen maaliskuussa 2005 Kangasniemelle. Molemmat yrittäjät ovat tyytyväi-

siä tekemiinsä ratkaisuihin ja nykyiseen työtilanteeseensa. Kumpikin yrittäjis-

tä on ollut aktiivisesti mukana myös Hoivakantri -hankkeessa. 

 

Yrityksen perustamisen idea syntyi molemmilla, sekä Eeva Hämäläisellä että 

Päivi Sihvosella, lypsykarjatoiminnan lopettamisen yhteydessä. Kumpikin 

heistä oli sitä mieltä, että kotiinkaan ei voisi jäädä, vaan jotakin piti keksiä. 

Toisella yrittäjistä oli ennestään tiedossa esimerkki kylällä toimivasta sii-

vousyrittäjästä.  

 

Hoivakantri-hankkeen tukipalveluista ja hoivayrittämisestä kiinnostuneille 

suunnattu yrittäjyysvalmennus osui Eeva Hämäläiselle oikea-aikaisesti ja li-

säsi aloittamisen innostusta. Hämäläinen koki saaneensa valmennuksesta 

tietoa ja neuvoja juuri aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Sihvonen, joka 

osallistui samaan valmennukseen kuin Hämäläinen, ei kokenut saaneensa 

kurssista samanlaista hyötyä. Hän muisteli, että kyllä asioita oli valmennuk-

sessa käsitelty, mutta asioiden mieleen palauttaminen oli vaikeaa, kun val-

mennuksesta oli kulunut jo kaksi vuotta. Yrittäjyysasioihin keskittyvän val-

mennuksen tai koulutuksen ajankohta sekä tiedon saamisen oikea-aikaisuus 

yrityksen perustamista ajatellen korostuikin molempien haastateltavien pu-

heissa.  

 

Sihvonen korosti Hämäläistä enemmän myös hyvän esimerkin vaikutusta 

uskallusta lisäävänä tekijänä. Sihvonen osallistui hankkeen järjestämään ver-

kostotapaamiseen, jossa hän tutustui siivousyrityksen perustaneeseen emän-

tään. Tukea ja uskallusta molemmat yrittäjät kokivat saneensa myös omien 

kuntiensa elinkeinoasiamiehiltä ja omalta perheeltä.  
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Yhteistä molemmille yrittäjille oli koulutuksen merkityksen korostaminen. 

Hankkeen siivoukseen ja kotitalousverovähennykseen liittyvät valmennukset 

koettiin erittäin tarpeellisiksi, mutta erityisesti käytännön siivoustyöhön val-

mennusta olisi tarvittu haastateltujen mukaan enemmän.  

 

Joitakin yllätyksiä yrittäjien tiellä perustamisvaiheessa oli. Toinen yrittäjistä ei 

saanut Työvoimatoimiston starttirahaa, koska hänellä oli miehensä kanssa 

yhdessä peltoa kaksi hehtaaria ja sen katsottiin työllistävän kaksi ihmistä. 

Aloittava yrittäjä ei myöskään voinut laittaa yrityksensä tuloja maatilavero-

tuksen piiriin, koska työtä ei tehty maatilan koneilla ja laitteilla. Toinen yrittä-

jä taas koki yllättävänä sen, kuinka paljon eri palvelunumeroista soitetaan ja 

tarjotaan maksusta mahdollisuutta laittaa yrityksen yhteystietoja eri sivustoil-

le internetiin ja lehtiin. Yrittäjän mukaan pitää olla varovainen siinä, mihin 

menee mukaan ja mikä oikeasti kannattaa. Puhelinsoittoja tulee häiritsevästi, 

jopa useita päivässä. 

 

Molempien yrittäjien palvelut koostuvat pääasiassa kotisiivouksista. Jonkin 

verran yrittäjät tekevät myös puutarhatöitä ja muita kotitöitä. Parasta seson-

kiaikaa molempien mielestä ovat joulu ja kesän alku. Haastateltujen yrittäjien 

asiakaskunta koostuu pääasiassa eläkeläisistä, isoista maatiloista ja kiireisistä 

lapsiperheistä. Mukana on vähän myös kesämökkiläisiä. Lisäksi osa asiak-

kaista tulee kunnan edunvalvonnan kautta. Pääasiassa kaikki asiakkaat ovat 

vakituisia käyntikohteita ja suurin osa sijaitsee kirkonkylän ympäristössä, 

kuitenkin maksimissaan n. 20 kilometrin säteellä.  

 

Markkinointiin kummankaan yrittäjän ei ole tarvinnut paljoa panostaa. Toi-

nen yrittäjistä on laittanut kaksi ilmoitusta lehteen ja toinen yhden. Kum-

mankin yrityksen yhteystiedot löytyvät myös kunnan nettisivujen yritysha-

kemistosta. Tärkeimpänä markkinointikeinona molemmat yrittäjät pitävät 

hyvin tehtyä työtä ja suusta suuhun markkinointia.  

 

Molempien yrittäjien työtilanne näyttää tällä hetkellä hyvälle. Sihvonen tekee 

töitä kolme päivää viikossa ja Hämäläinen viisi. Sihvosen mukaan on hyvä 
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jättää vähän väljyyttä varauskalenteriin pikaisia pyyntöjä ajatellen. Yrityksen 

perustaminen ja asiakaskunnan löytyminen vei aikaa noin puoli vuotta.  Tu-

levaisuuden kumpikin näkee hyvin valoisana: töitä on jos niitä vain jaksaa 

tehdä. Siivouspuolen täydennyskoulutus kiinnostaisi molempia, mutta yri-

tyksen laajentaminen ei. Molemmat haluavat pitää yrityksensä ”yhden nai-

sen” yrityksenä. Tosin se aiheuttaa haastetta sijaisjärjestelyissä, esimerkiksi 

yrittäjän sairastuessa. 

 

Tulevia yrittäjiä Sihvonen ja Hämäläinen kannustavat alalle. Heidän mieles-

tään työ on monipuolista ja antoisaa ja siinä tapaa paljon uusia ihmisiä. He 

ovat myös sitä mieltä, että toiminimen perustamista ei kannata pelätä ja ar-

vonlisäveroasiatkaan eivät ole vaikeita. 
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10 HOIVAKANTRI – MAASEUDUN HYVINVOINTIPALVELUJEN 

KEHITTÄMISHANKE: KOKEMUKSET JA OPIT 

Projektipäällikkö Mervi Naakka, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Yrityspalve-

lut. 

 

Yksi maaseudun kehittämisalue on hyvinvointiyrittäjyys. Mikkelin ammatti-

korkeakoulun Yrityspalveluiden hallinnoimassa ja Etelä-Savon työvoima- ja 

elinkeinokeskuksen (TE-keskus) Maaseutuosaston, Mikkelin maaseututoimen 

ja Mikkelin seudun rahoittamassa Hoivakantri - maaseudun hyvinvointipal-

velujen kehittämishankkeessa toimenpiteet ovat kohdistuneet erityisesti syr-

jäiselle maaseudulle, ja niiden tavoitteena on ollut peruspalvelujen esim. tu-

kipalvelujen turvaaminen. Hankkeessa on tähdätty erityisesti uuden yritys-

toiminnan aikaansaamiseen ja olemassa olevien toimintatapojen uudistami-

seen ja kannattavuuden parantamiseen. 

 

Kuntien on usein mahdoton tuottaa kaikkia asiakkaiden tarvitsemia perus-

palveluja itse. Kuitenkin palvelujen kysyntä kunnissa on kasvanut ja tulee 

edelleen kasvamaan, kun ikääntyneiden osuus väkiluvusta kasvaa. Erityisesti 

kotipalveluun liittyvien tukipalvelujen, kuten siivous- ja ateriapalvelujen, 

tarve kasvaa. Hoivakantri-hankkeessa pyrittiin löytämään maatiloilta uusia 

sivutoimisia tukipalveluja tuottavia yrittäjiä esimerkiksi ateriapalveluun, lu-

menluontiin ja turvapuhelinpäivystykseen.  

 

Hoivakantri -hankkeessa selvitettiin kuntien resurssien ulkopuolelle jääviä 

hoiva- ja tukipalveluja, yrittäjiksi haluavien määrää sekä pitopalveluyrittäjien 

halua laajentaa toimintaa vanhusten ateriapalveluihin. Tukipalvelujen sivu-

toimisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita tuettiin järjestämällä kehittämis- ja 

valmennustilaisuuksia, joissa mm. opastettiin yrittäjiä yrityksen perustami-

sessa ja ohjattiin heitä eri palveluiden käyttäjiksi. Lisäksi palvelun tuottajia 

koulutettiin palvelujen tuotteistamisessa, tarjousten tekemisessä ja toiminnan 

kehittämisessä. Yrittäjien osaamistasoa varmistettiin valmennuksilla, jossa 

paneuduttiin hygienia- ja siivousasioihin. Hoivakantri-hankkeessa kehitettiin 
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myös hoivayrittäjien yhteistyötä ja verkostoa. Hankkeen myötävaikutuskella 

perustettiin Etelä-Savoon viisi yritystä. 

 

Hoivakantri-hanke oli alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen selkeästi seu-

dulla pilottihanke. Hoiva- tai tukipalvelujen tuottajia ei seudun maatiloilla 

juuri ollut, ja kynnys tukipalvelujen tuottajaksi ryhtymiseen oli korkea. Myös 

verotukselliset seikat vaikeuttivat osaltaan yritystoiminnan aloittamista. Ve-

rottaja ei hyväksynyt tukipalvelujen tuottamista maatilan sivuelinkeinoksi, 

vaan yrittäjien oli perustettava toiminimi. Myös starttirahan saamisessa oli 

vaikeuksia. Toisaalta useat tutkimustulokset puoltavat myös sitä näkemystä, 

että naiset tarvitsevat pidemmän ajan yrittäjäksi ryhtymiseen kuin miehet. 

Yhtenä haasteena hankkeessa oli myös potentiaalisten yrittäjien tavoittami-

nen, joka edellytti hanketyöntekijöiltä jalkautumista erilaisiin tilaisuuksiin 

kylillä. 

 

Hoivakantri-hankkeen aikana esitettiin usein kysymys siitä, kuinka ikäihmi-

set voivat maksaa tarvitsemistaan tukipalveluista, kun eläkkeet ovat niin pie-

net. Tämä on kieltämättä vielä tällä hetkellä ongelma, mutta myös ikääntyvi-

en tulotaso on pikkuhiljaa noussut ja tulee tutkimusten mukaan edelleen 

nousemaan. On myös totta, että palveluista ei olla totuttu maksamaan, mutta 

nyt on jo nähtävillä pientä muutosta tässäkin asiassa ja asiakkaat ovat val-

miimpia maksamaan saamistaan palveluista. Huomasimme myös hankkeen 

aikana monesti, että kaikilla asiakkailla ei ole KELAn myöntämää eläkkeen-

saajan hoitotukea tai he eivät osaa hakea kotitalousvähennystä verotuksessa. 

Kotitalousvähennys alentaa palveluiden hintaa vähennyskattoon asti 60 pro-

sentilla. Näitä epäkohtia pyrittiin hankkeessa korjaamaan yrittäjille annettu-

jen palveluohjaukseen liittyvien valmennusten avulla. 

 

Epäkohta, johon hankkeen aikana myös törmäsimme, oli yrittäjien vaikeus 

hinnoitella tuotteensa ja palvelunsa niin, että toiminta olisi kannattavaa. 

Yleensä huono kannattavuus korostuu, jos yrittäjä toimii yksin. Palveluiden 

tuotteistus ja oikea hinnoittelu ovat erityisen tärkeitä silloin, kun toimitaan 
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omalla kylällä. Osa asiakkaista voi olettaa, että palvelusta saa alennusta, kun 

yrittäjä on tuttu naapuri.  

 

Hankkeen toimenpiteillä on muokattu asenneilmapiiriä useissa kunnissa ja 

luotu pohjaa tukipalveluiden tuottajiksi haluaville sekä siten pyritty vastaa-

maan väestön ikääntymiseen liittyviin tulevaisuuden haasteisiin. Muutamia 

positiivisia muutoksia toimintaympäristössä yrittäjiksi aikovien näkökulmas-

ta on hankkeen aikana tapahtunut. Kotitalousvähennyksen laajentuminen 

koskemaan omille vanhemmille maksettavaa palvelua, palvelusetelin käyt-

töönoton lisääntyminen sekä useissa kunnissa tapahtuneet kotipalvelun ja 

kotisairaanhoidon yhdistymiset ovat lisänneet entisestään tarvetta tukipalve-

luja tuottavien yritysten perustamiseen. 

 

Tukipalvelujen tarve on maaseudulla olemassa oleva tosiasia. Yritystoimin-

nan lisääminen tukipalveluihin vaatii rakenteellisia muutoksia toimintaym-

päristössä ja tukien (starttiraha, verotus) yhtenäistämiskäytäntöjä tukiviida-

kossa. 
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raanhoitoon. 2001. 46 s. + liitt. 9 s. 

 
B:49 Tuula Issakainen: Terveyttä kaikille Etelä-Savon kunnissa 1996 - 2000. Pilottikuntahankkeen ete-

neminen Rantasalmen kunnan päätöksentekoprosessissa. 2001. 84 s. + liitt. 40 s. 
 
B:50 Riina Viinikainen: Lapsilähtöinen ohjaus kasvatuksen välineenä urheilussa. 2001. 57 s. +  

liitt. 9 s. 
 
B:51 Teija Henttinen: Nukketeatterialan yritystoiminta Suomessa. 2001. 83 s. + liitt. 9 s. 
 
B:52 Sari Kejonen - Eijaliisa Käyhkö - Pirjo Ronkainen: Osastonsihteerien kokemuksia työssä jaksami-

sesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. 2001. 45 s. + liitt. 9 s. 
 
B:53 Kiti Laamanen - Heta Sinkkonen: Tapahtuman kehittäminen. Tapaus: Luston Metsäpäivät. 2001. 59 

s. + liitt. 4 s. 
 
B:54 Reetta Kinnari-Ekinci - Tanja Korhonen: Suuralueorganisaatio rooli matkailun kehittämisessä. 

Tapaus: Saimaan Matkailu ry. 2001. 85 s. + liitt. 9 s. 
 
B:55 Timo Hokkanen: Ympäristöjärjestelmien laadintaa tukevien hankkeiden (1995 - 2001) evaluointi ja 

ehdotus hankkeiden kehittämiseksi. 2001. 29 s. 
 
B:56 Jari Koponen: "Tulin parkkiin. Pakko päästä rauhoittumaan!" Parkki®  

-toimintamallin kehittäminen osaksi peruskoulun rakenteita. 2002. 133 s. + liitt. 11 s. 
 
B:57 Taina Hyvönen – Maarit Hämeenniemi – Kaisa Jämsén: Kouluterveydenhoitajan työ ja lasten 

yleisimmät tuki- ja liikuntaelinperäiset selkä- ja alaraajaongelmat. 2002. 49 s. + liitt. 17 s. 
 
B:58 Virpi Kärkkäinen – Mari Niskanen – Sami Piisilä: Tavoitteena Ulkoilu Liikunta Elämäntavaksi. 

Savonlinnan terveyskeskuksen TULE -kurssin kehittäminen. 2002. 68 s. + liitt. 6 s. 
 
B:59 Jaana Kainulainen: ”Oon saanu rohkeutta”. Kuvaus sosiaalitoimen lastensuojelutyössä toteutetusta 

naisten ryhmästä. 2002. 63 s. + liitt. 5 s. 
 
B:60  Anu Hotokka: ”Mitäs me naapurukset”. Orijärven puutaloalueen asukkaiden kokemuksia yhtei-

söllisyydestä. 2002. 57 s. + liitt. 7 s. 
 
B:61 Elisa Albrecht – Liisa Parkkinen: ”Perhehuone ja perushuolto – Pesut ja pusut”. Vanhempien 

ajatuksia ja kokemuksia perhekeskeisestä hoitotyöstä Mikkelin keskussairaalan lastenosastolla. 
2002. 66 s. + liitt. 6 s. 

 
B:62 Maria Partanen -  Hanne Pynnönen: ”Vaikk ois sairaskin, niin tuntee ittensä terveeks´ ko viihtyy”. 

Sairaalan esteettinen fyysinen hoitoympäristö. 2002. 58 s. + liitt. 6 s. 
 
B:63 Mari Jauhiainen: Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden ohjaajille annetun työpaikka-

koulutuksen vaikutus ohjauskäytäntöä koskeviin kysymyksiin. 2002. 68 s. + liitt. 4 s. 
 
B:64 Anniina Hämäläinen – Anu Kinttu: Lähtökohta-analyysit Musiikkikaupunki Mikkeli -brandin 

kehittämiseen. 2002. 102 s. + liitt. 94 s. 
 
B:65 Seija Löppönen – Auli Tiimonen – Arja Turunen – Kirsi Viskari: Potilaiden kokemuksia  

oikeuksiensa toteutumisesta Mikkelin keskussairaalan vuodeosastoilla. 2002. 53 s. + liitt. 10 s. 
 
B:66 Mervi Ikonen – Maria Leikas – Jaana Paasonen: ”Tolkkua ja tukea kotiutumiseen”. Tukea kotiin –

projektin väliraportti. 2002. 86 s. + liitt. 19 s. 
 
B:67 Virpi Manninen – Anu Riutta – Annukka Rouhiainen: Keikkuen vakaammaksi. Tasapainoharjoit-

telujakson vaikutus kehitysvammaisten lasten tasapainoon. 2002. 47 s. + liitt. 51 s. 
 
B:68 Sirpa Teräväinen – Hanne Salovaara-Pitkänen: Harjoittelu – silta ammattiin. Nuorisotyön ja kult-

tuurin harjoitteluopas. 2. uud. p. 2002. 22 s. + liitt. 6 s.  
 
B:69 Anne Henttonen – Aino Laakkonen – Kaisa Niemelä: Ohjatun harjoittelun opas terveysalan opis-

keluun ja ohjaukseen. 2002. 47 s. + liitt. 9 s. 
 
B:70 Hanna Kallio - Anne Leppänen - Satu Vepsäläinen: ”Pitäis vaan löytää keino elää sen kanssa.” 

Raiskauksesta selviytyminen raiskattujen naisten kokemana. 2002. 103 s. + liitt. 8 s. 
 
B:71 Anne Salo – Tiina Tilaéus: Havainnointitutkimus viisivuotiaiden päiväkotilasten vapaista leikeistä 

Tanskassa ja Suomessa. 2002. 69 s. + liitt. 5 s. 



 
B:72 Riitta Alakoski: Cheerleadingkoulutuksen kehittäminen Suomessa. 2002. 59 s. + liitt. 12 s. 
 
B:73 Anneli Honkanen – Jukka Laukkanen: Terveydenhuoltolaitoksen Intranet. 2003. 80 s. +  

liitt. 8 s.. 
 
B:74 Eija Nevalainen: Tiedonhallinta prosessina. Opiskelijoiden käsitykset tiedonhallintataitojen ohja-

uksen kehittämisen välineenä. 2003. 139 s. + liitt. 36 s. 
 
B:75 Ari Jaronen: Tapahtumat kaupunkikeskustan elävöittäjänä. Tutkimus Kouvolan Ydinkeskusta ry:n 

tapahtumista. 2003. 77 s. + liitt. 16 s. 
 
B:76 Marja Holopainen – Sari Vatanen: ”Kivullako sinun pitää synnyttämän?” Alateitse synnyttäneiden 

äitien tyytyväisyys synnytyskivun lievitykseen Savonlinnan keskussairaalassa. 2003.  
 75 s. + liitt. 26 s. 
 
B:77 Elina Ihonen – Anu Tiainen: Ei ole ollenkaan hauska olla kiusattuna, joten mieti ensin ja tee sitten.” 

Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen toiminnallisin keinoin neljännellä luokalla. 2003. 58 s. + 
liitt. 20 s. 

 
B:78 Annukka Pulkkinen – Teija Sorri – Elina Vartiainen – Heli Vartiainen: Miten hoitohenkilökunta 

jaksaa? 2003. 58 s + liitt. 18 s.  
 
B:79 Eero Kinisjärvi – Ari Pöntinen: Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen päivystyspoliklinikalla. 

Ohjeisto henkilökunnalle. 2003. 60 s. + liitt. 16 s. 
 
B:80 Antti Hemminki – Heikki Kapanen – Kati Mäntylä: Lääkinnällisen harjoitusterapian vaikutus 

spondylolisteesipotilaan kipuun ja toimintakykyyn. 2003. 69 s. + liitt. 29 s. 
 
B:81 Pirjo Kettunen: Alustavat hoitotyön kirjaamisen kriteerit vertaisarvioinnin pohjaksi. 2003. 51 s. + 

liitt. 28 s. 
 
B:82 Marja-Liisa Haapakorva: Työtyytyväisyyskysely Hovinpellon hoitokodissa. 2003. 39 s. + liitt. 6 s. 
 
B:83 Katja Kupiainen – Jussi Naukkarinen – Jari Numminen – Tarja Summanen: Sinä osaat. Aivohal-

vauspotilaan riisuutumisen ja pukeutumisen ohjausvideon laatimisprosessi. 2003. 49 s. + liitt. 31 s.  
 
B:84 Raija Katainen: Oikeutta kaikille. Suomalainen eläinsuojelu- ja eläinoikeusliike. 2003. 75s. 
 
B:85 Mari Hannonen – Linda Nevalainen – Marita Nukari – Mirva Takkinen: ”Tavallisen tallaajan 

lenkkitossu”. Urheiluvälinejalkinevalintaan vaikuttavia tekijöitä. 2003. 94 s. + liitt. 26 s. 
 
B:86 Taina Jauhiainen: Päivähoidon laatu Punkaharjulla vanhempien arvioimana. 2003. 
 83 s. + liitt. 7 s. 
 
B:87 Heli Heikkinen: Asiakastyytyväisyydestä asiakasuskollisuuteen. Case: Savonlinnan Baletti- 

juhlat. 2003. 110 s. + liitt. 5 s. 
 
B:88 Niina Hiltunen – Katja Lindström: Loma-asukkaiden rahankäytön välittömät taloudelliset vaiku-

tukset. Case: Nastolan kunta. 2003. 97 s. + liitt. 17 s. 
 
B:89 Jatta Juhola: Kulttuurihankkeet puntarissa. Kulttuurihankkeet Etelä-Savossa tavoite 6  

-ohjelmakaudella vuosina 1995 – 1999. 2003. 67 s. + liitt. 6 s. 
 
B:90 Marja Tiainen: Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta? Selvitys Etelä-Savon kulttuuritapahtumien 

yhteistyöverkostoista. 2003. 77 s. + liitt. 10 s. 
 
B:91 Heli Lehtinen – Katja Partanen – Jaana Helminen – Meira Hiltunen – Sanna Kaski – Mari Käyhkö – 

Johanna Lipponen – Niina Otra-aho: Vuorovaikutus kehitysvammaisten nuorten kansainvälisellä 
leirillä. Moniammatillinen opinnäytetyö. 2003. 266 s. + liitt. 42 s. 

 
B:92 Marja Kinnunen – Tiina Tynkkynen: Osastonsihteerin fyysisen työympäristön ergonomia. 2004. 44 

s. + liitt. 4 s. 
 
B:93 Katja Matiskainen – Katja Romo: Työterveyshuollon palvelut. Asiakastyytyväisyyskysely Mikkelin 

ammattikorkeakoulun henkilökunnalle. 2004. 58 s. + liitt. 9 s. 
 

B:94 Heikki Kantonen:  Avarttia erilaisille. Tutkimus Avartin soveltuvuudesta Kaprakan erityisammat-
tioppilaitoksessa. 2004. 86 s. + liitt. 21 s. 

 
B:95 Markus Kokkonen –Timo Räty: Plantaarifaskiitin venytyshoidot. 2004. 59 s. + liitt.24.    
 
B:96 Tarja Pakarinen – Seija Seppänen: Työn vaativuuden arviointi. Case: Parikkalan ja Kirkkonummen 

kuntien toimistohenkilöstö. 2004. 78 s. + liitt. 16 s. 



 
B:97 Katja Kivistö: Selviytyjät, Idolit ja Heikot lenkit – Tosi-tv –ohjelmien vastaanotto nuorten keskuu-

dessa. 2004. 96 s. 
 
B:98 Pia Rundström: Sisäisen laskennan soveltaminen kunnallisessa liikelaitoksessa. Case: Liikelaitos 

Puusampo. 2004. 79 s.+ liitt. 4 s. 
 
B:99 Tiina Kuikka – Sonja van der Lubben: ”Alku uudelle elämälle”. Synnyttävän perheen tutustumis-

käynti Savonlinnan keskussairaalan synnytysosastoon. 2005. 44 s. + liitt. 12 s. 
 
B:100 Esa Gröhn – Anna Hirvonen: Mitä kipu on? Pitkäaikaisesta kivusta kärsivien kuvauksia kivusta. 

2005. 57 s. + liitt. 5 s. 
 
B:101 Riikka Sippola: Aavan meren tällä puolen – karaokekulttuuria Suomessa. 2005. 70 s. + liitt. 14 s. 
 
B:102 Auvo Ulmanen: Huumereitiltä hoitopolulle. Yhteisön kautta yhteiskuntaan. 2005. 98 s. + liitt. 12 s. 
 
B:103 Sini Laamanen: Maaseutumatkan valintaan vaikuttavat tekijät: 2005. 87 s + liitt. 7 s. 
 
B:104 Harri Lehén: Mikkelin ammattikorkeakoulun opaskarttojen tuotanto- ja ylläpitotiimi. 2005. 48 s. + 

liitt. 12 s. 
 
B:105 Saara Iivanainen – Pauliina Soini: Terveysalan opiskelijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä. 

2005. 72 s. + liitt. 4 s.  
 
B:106 Marke Holappa – Tuula Saastamoinen: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämis-

toiminnan tarpeet ja odotukset Kirjasto- ja tietopalveluilta. 2005 106 s. + liitt. 39 s. 
 
B:107 Tarja Miettinen – Susanna Rantasalo: Tuotekustannukset toimintolaskennan avulla. Case: Kodin-

hoitoapu Kerimäen kunnassa. 2005. 88 s. + liitt. 7 s.  
 
B:108 Haija Muhonen: Mikkelin ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen ABC. WWW-sivujen toteut-

taminen. 2005. 104 s. + liitt. 6 s. 
 
B:109 Petra Eronen: Tunteiden tulkit – Karrikoidut luonnenaamiot työvälineeksi näyttelijäntyöhön. 2005. 

54 s. + liitt. 11 s. 
 
B:110 Annika Suursalmi: Lilli Vehviläisen hienompi päiväpuku. 1920-luvun pukukokonaisuus Savon-

linnan maakuntamuseolle. 2005. 74 s. + liitt. 3 s. 
 
B:111 Anna-Riikka Hynynen – Anna Koivisto: Eteläsavolaisten matkailuyritysten kehittämistarpeet. 

2005.  90 s. + liitt.3 s. 
 
B:112 Panu Karhu: Kouvolan kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-koordinaatistoon. 2005. 42 s. +  

liitt. 28 s. 
 
B:113 Marko Nyqvist: Kohti viihtyisämpää lastenleiriä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalisen 

kanssakäymisen tukemisen merkitys lastenleirin ohjaustoiminnassa. 2006. 81 s. + liitt.16 s. 
 
B:114 Veera Juusela: Tarinoiden vaatteet. 2006. 61 s. + liitt. 6 s. 
 
B:115 Anne Hirvonen – Maarit Hämäläinen – Annika Innanen – Anu Sirviö: Lasta odottavan perheen 

hyvinvointi ja arjen voimavarat. Kyselytutkimus savonlinnalaisille lasta odottaville perheille. 2006. 
52  s. + liitt. 9 s. 

 
B:116 Jarkko Halme – Kari Kuivalainen – Petri Kupiainen – Hanna Virolainen: Voimaharjoittelun vaiku-

tus ikääntyneiden liikkumiskykyyn.2006.  70 s. + liitt. 11 s. 
 
B:117 Pekka Kähkönen: Puijon sairaalan sisäilmastoselvitys – potilastilojen olosuhteiden parantami-

nen.2006. 90 s. + liitt .19 s. 
 
B:118 Ritva Hänninen: Ehkäisevät kotikäynnit Juvalla – 75 – 80-vuotiaiden itsearvioitu terveys ja liikun-

takyky. 2006. 45 s. +liitt. 19 s. 
 
B:119 Riikka Ruotsalainen: Muotoilu ja design matkailun markkinoinnissa. Vertaileva tutkimus Suomi - 

Tanska. 2006. 46 s. + liitt. 21 s. 
 
B:120 Riitta Hirsikangas – Teija Mänttäri – Kimmo Savola: Sairaanhoitajan ohjaajan roolia tukeva ja 

kehittävä palaute. 2007. 39 s. + liitt. 12 s. 
 
B:121 Miska Möttönen: Kulttuurituottajan muotokuva. Keski-Suomen kulttuuritoimijoiden mielikuvat 

kulttuurituottajien koulutuksesta, ammatillisesta osaamisesta sekä työhön sijoittumisesta. 2007.  
135 s. + liitt. 9 s. 

 



B:122 Kukka-Maria Muurman – Miska Tenkanen – Eva-Maria Vauhkonen: Jalkaterapeuttien sijoittumi-
nen ja työnkuva Suomessa. 2007. 59 s. + liitt. 11 s. 

 
B:123 Tarja Malinen – Mervi Puoskari: Jalkaterapeuttiyrittäjäksi. Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikoval-

le. 2007. 96 s. + liitt. 55 s. 
 
B:124 Tea Karjalainen: Asiakastarpeista laitoshuollon tuotteistuksen kehittämiseen. 2007. 52 s. + liitt.21 s. 
 
B:125 Elisa Korhonen: ”ONHAN SE RIKKAUTTA...” Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia 

kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia. 2007. 68 s. + liitt. 10 s. 
 
B:126 Anna-Stiina Karppinen – Satu Riikonen: Käsihygienian toteutuminen erään kuntoutuskeskuksen 

vuodeosastolla. 2007. 26 s. + liitt. 12 s. 
 
B:127 Juha-Matti Kupiainen: Kiinteistökauppaa välittäjän avulla vai ilman. 2007. 94 s. + liitt. 18 s. 
 
B:128 Sanna Immonen: OXA-PÖYTÄMALLISTO. Konseptisuunnitteluprojekti Sisuwood Oy:lle. 2007. 

119 s. + liitt. 33 s. 
 
B:129 Jonna Perälä – Jenni Pylvänäinen: ILOMIELI ekodesign. Vaate- ja asustemallisto kierrätysmateriaa-

leista. 2007. 100 s. + liitt. 3 s. 
 
B:130 Raija Jääskeläinen: Yhdessä näkee kauemmas. Potilasyhdistysten tulevaisuuden näkymät Savon-

linnassa. 2007. 89 s. + liitt. 1 s. 
 
B:131 Ullamaija Harinen: Perhe- ja vanhempainvalmennuksen kehittäminen JJR – kunnissa. 2007. 52 s. + 

liit. 15 s. 
 
B:132 Soili Leinonen: Tavoitteena tasa-arvo. Savonlinnan seudun kuntayhtymän tasa-arvosuunnitelma. 

2007. 69 s. + liit. 19 s. 
 
B:133 Mervi Naakka, Sanna Rasa (toim.): TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - 

Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta 2007. 44 s. 
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